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Globalisaation ja markkina-asemasta käytävän kilpailun johdosta rakennustuoteteolli-
suudella on paineita tuoda Suomen markkinoille uusia rakennustuotteita. Uusien tuot-
teiden tuomisessa markkinoille piilee riski, koska niiden pitkäaikaiskestävyydestä ei ole 
kertynyt kokemuksia. Sama riski piilee myös erilaisilta ilmastovyöhykkeiltä tuotavissa 
tuotteissa, joiden pitkäaikaiskestävyydestä Suomessa ei ole kokemuksia. Tuotteet voi-
daan hyväksyä markkinoille CE-merkinnällä ilman, että niiden säänkestävyyttä testa-
taan kattavasti. Tällaisten tuotteiden ongelmana on usein puutteellinen pakkasenkestä-
vyys. 

1960-luvulta lähtien eri tutkimustahot ovat kehittäneet säärasituslaitteita, joilla on voitu 
muutaman kuukauden koeajassa tutkia julkisivuelementin tai -rakenteen pitkäaikaiskes-
tävyyttä toistamalla rankimpia säärasitusilmiöitä. Kyseisiä tutkimuksia varten Tampe-
reen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksella on vuodesta 1985 lähti-
en ollut käytössä säärasituslaite. Vuonna 2011 on suunniteltu, rakennettu ja otettu käyt-
töön vanhan rinnalle parannettu säärasituslaite, jonka tekniikka ja olosuhteiden hallinta 
on päivitetty nykypäivän vaatimusten mukaiseksi. 

Säärasituskokeiden yhtenä ongelmana on ollut yleisesti hyväksytyn testistandardin puut-
tuminen. Tehty tutkimus arvioi tämän ongelman pohjalta TTY:llä käytettävää sää-
rasitustestiä ja päivittää sen vastamaan uuden säärasituslaitteen tekniikan luomia mah-
dollisuuksia. Samalla tarkistetaan, että käytettävät rasitusilmiöt ovat luonnollisia myös 
muuttuvassa ilmastossa. Tehty tutkimus luo osaltaan pohjaa säärasitustestistandardin 
kehittämiseksi. 

Tehty tutkimus keskittyy huokoisten mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien (betoni, 
rappaukset, luonnonkiviverhoukset ja muuratut rakenteet) pitkäaikaiskestävyyskokeisiin 
Suomen ilmastoa vastaavissa sääolosuhteissa. 
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ABSTRACT 
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ANNILA, PETRI: Weather resistance testing of mineral-based façade materials in la-
boratory 
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Globalization and competition of the market positions are the reasons why building 
product industry is under pressure to bring new products to the Finnish market. There 
are risks when bringing new products to the market, because long-term durability of 
these products is not known. The same risk lies in products imported from different cli-
mate zones and which long-term durability in Finnish climate is not known. The prod-
ucts can get the CE-marking without inclusive testing of weather durability. The prob-
lem of these products is often a lack of the frost resistance. 

Since the 1960s various research institutions have developed the weather resistance test-
ing equipment, which have made it possible to estimate long-term durability of façade 
elements or structures by repeating the harsh weather stress conditions. Since 1985 has 
Department  of  Civil  Engineering  at  Tampere  University  of  Technology (TUT)  had  its  
own weather resistance testing equipment for these tests. In 2011 it has been designed, 
built and introduced an improved weather resistance testing equipment where technolo-
gy and management of weather conditions have been updated with today's require-
ments. 

One problem with the weather resistance testing has been the fact that there is no stand-
ard test. This thesis is based on that problem and it evaluates the weather resistance test-
ing program, which has been used in TUT and updated to correspond the opportunities 
created by technology of the new weather resistance testing equipment. At the same 
time thesis checks that the used weather stress conditions are natural also in the chang-
ing climate. The thesis creates also a basis for the development of the weather resistance 
standard test. 

The thesis focuses on long-term durability of the porous mineral-based materials (con-
crete, rendering, natural stone facing and masonry façade) in Finnish climate conditions. 
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1 JOHDANTO 

Globalisaation ja markkina-asemasta käytävän kilpailun seurauksena rakennustuote-
markkinoilla on saatavilla usean eri valmistajan tuotteita. Osa tuotteista on tuontitavaraa 
Suomen ilmastosta poikkeavilta ilmastovyöhykkeiltä, osa täysin uusia Suomen ilmas-
toon suunniteltuja tuotteita. Näiden uusien tai uudenlaisissa käyttökohteissa käytettävien 
tuotteiden ongelmana on, ettei niiden pitkäaikaiskestävyydestä ole kertynyt kokemuksia. 

Tuotteiden pitkäaikaiskestävyyden arviointiin on Suomessa vanhojen menetelmien rin-
nalle 1960-luvulta lähtien kehitetty säärasituslaitteita. Säärasituslaitteissa on toistettu 
lyhyessä koeajassa ankarimpia säärasitusilmiöitä, jotta on voitu arvioida koko rakenne-
järjestelmän säänkestävyys. Vanhoihin pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmiin on 
sisältynyt ongelmia, joita ovat muodostaneet mm. pitkät koeajat, olosuhteiden hallitse-
mattomuus ja yksittäiseen kestävyysominaisuuteen keskittyminen. 

Säänkestävyyden tutkimista varten ei ole olemassa kattavaa testistandardia, mutta tästä 
puutteesta huolimatta suoritettaville säärasituskokeille on riittänyt kysyntää. Tampereen 
teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksen säärasituskokeista saatujen 
kokemusten pohjalta suoritetut säänkestävyyskokeet antavat luotettavan kuvan rakenne-
järjestelmän säänkestävyydestä.  

Rakennustekniikan laitoksen vanha säärasituslaite on ollut käytössä vuodesta 1985 läh-
tien. Laitteen kasvanut ikä on viime aikoina näkynyt lisääntyneinä ongelmina laitteen 
tekniikan kanssa. Tämän myötä on kehittynyt tarve uuden säärasituslaitteen rakentami-
selle. Uuden säärasituslaitteen suunnittelua ja rakentamista on hillinnyt tarvittavan ra-
hoituksen puuttuminen. Paineet uuden säärasituslaitteen rakentamiseen kasvoivat Vaha-
nen Oy:lle luvatun neljän tavanomaista vaativamman säärasituskokeen myötä. Tämän 
seurauksena uusi säärasituslaite suunniteltiin ja rakennettiin alkuvuodesta 2011. Uusi 
säärasituslaite on ollut käytössä syksystä 2011 lähtien. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

1.1.1 Kirjallisuustutkimus 

Kirjallisuustutkimuksen tärkeimpänä tehtävänä on löytää vastaus tutkimuskysymyk-
seen: 

Miten toimitaan nopeutettujen säärasituskokeiden tyypillisen tasapainoiluongel-
man (ilmiöiden nopeuttamisen ja luonnollisuuden välillä) kanssa? 

Vertaillaan säärasituskokeissa ja luonnossa esiintyvien rasitusilmiöiden suuruutta, muut-
tumista ja toistumistiheyttä. Nopeutettuja säärasitusilmiöitä pyritään vertaamaan luon-
nollisiin ilmiöihin erinäisten epäsuorien yhtymäkohtien kautta, koska suora vertailu har-
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voin on mahdollista. Huomio keskitetään erityisesti lämpötiloihin ja niiden muuttumi-
seen saatavilla olevasta mittaustiedoista johtuen. Tällä pyritään varmistumaan siitä, ettei 
luonnollisen ilmiön muuttaminen vääristä tutkimustuloksia. Luodaan pohjaa vertailla 
nopeutettujen säärasituskokeiden syklimäärää luonnolliseen vuosirasitukseen, sää-
rasitusilmiöiden kautta, tavanomaisen materiaaliominaisuuteen pohjautuvan vertailun 
sijaan. 

Jotta edellä mainittuun tutkimuskysymykseen pystytään vastaamaan, tarvitsee sen poh-
jatiedoksi selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

Millä menetelmillä tuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä on tutkittu ja tutkitaan? 
Minkä takia TTY käyttää pääasiallisena tutkimusmenetelmänä nopeutettuja sää-
rasituskokeita? 

Luodaan lyhyt katsaus käytössä oleviin pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmiin 
sekä vertaillaan niitä keskenään ja mietitään, mikä menetelmistä vastaa parhaiten raken-
nustuoteteollisuuden nykypäiväisiä tarpeita. Samalla tarkastellaan lyhyesti, mitä mene-
telmiä TTY:llä suoritettuihin tavanomaisiin nopeutettuihin säärasituskokeisiin sisältyy. 

Mitkä ovat merkittävimmät mineraalipohjaisia julkisivumateriaaleja turmellutta-
vat säärasitusilmiöt Suomessa ja mitä vaurioita niistä seuraa? 

Tutustumalla olemassa olevan rakennuskannan vaurioihin saadaan kuva siitä, mitkä 
rasitusilmiöistä ovat historian saatossa vaikuttaneet merkittävimmin julkisivumateriaali-
en turmeltumiseen. Diplomityön rajauksen mukaisesti keskitytään betonirakenteisiin, 
muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviverhouksiin ja rappauksiin. Tärkeimmät rasitus-
tekijät ja niistä seuranneet vauriot tuntemalla voidaan keskittyä merkittävimpien vauri-
oiden huomioimiseen nopeutetuissa säärasituskokeissa. 

Vastaavatko TTY:n käyttämän säärasitussyklin ilmiöt suuruudeltaan luonnollisia 
rasitusilmiöitä myös muuttuvassa ilmastossa? 

Kun tunnetaan tärkeimmät säärasitustekijät, voidaan tutustua niiden suuruuteen ja tois-
tuvuuteen Suomessa. Ilmastonmuutokseen tutustumalla on mahdollisuus arvioida sitä 
vastaavatko käytettävät säärasitukset luonnollista rasitusta myös muutamien kymmenien 
vuosien kuluttua. 

1.1.2 Käytännön kehitystyö 

Osuuden tavoitteena on tuoda esille uuden säärasituslaitteen rakenne ja tärkeimmät 
ominaisuudet sekä esitellä lyhyesti ne lähtökohdat joiden johdosta uusi säärasituslaite 
on päätetty rakentaa. Diplomityöhankkeeseen liittyi oleellisesti SusRef-hankkeen ko-
keet, jotka esitellään lyhyesti. Tämän lisäksi osuus antaa myös kuvan siitä ohjeistukses-
ta, joka on laadittu uuden säärasituslaitteen käyttöä varten. 

Osuuden tärkein tavoite on luoda pohja-aineisto, jolla kuka tahansa pystyy käyt-
tämään säärasituslaitetta tehokkaasti ja myös kehittämään sen käyttökohteita tu-
levaisuudessa. 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 

Diplomityöni jakautuu kahteen osaan - kirjallisuustutkimus keskittyy arvioimaan 
TTY:llä käytettyä säärasitusohjelmaa ja käytännön kehitystyö -osa esittelee lyhyesti 
diplomityöhankkeeseen kirjallisuustutkimuksen lisäksi kuuluneet erilliset kokonaisuu-
det. 

Kirjallisuustutkimuksen alussa esitellään diplomityöhankkeen taustoja. Taustojen jäl-
keen luodaan katsaus käytössä oleviin pitkäaikaiskestävyyden arviointimenetelmiin 
sekä tutustutaan pintapuolisesti julkisivuja koskeviin rasitusilmiöihin Suomessa. Rasi-
tusilmiöiden tutuksi tekemisen jälkeen keskitytään näistä rasitustekijöistä syntyviin tyy-
pillisiin vaurioihin julkisivumateriaaleittain. Diplomityön nimen mukaisesti huomio 
kohdistetaan huokoisiin mineraalipohjaisiin julkisivumateriaaleihin Suomessa. 

Julkisivujen ongelmiin ja rasitustekijöihin tutustumisen jälkeen luvussa 7 keskitytään 
säärasituskokeissa käytettäviin säärasitusilmiöihin. Säärasitusilmiöiden suuruuteen tu-
tustumalla lähestytään nopeutettujen säärasituskokeiden merkittävää ongelmaa, joka on 
seurausta tasapainoiluista ilmiöiden luonnollisuuden ja nopeuttamisen välillä. Luvussa 
pyritään löytämään perusteet säärasituskokeissa käytetyille säärasitusilmiöille ja niiden 
suuruudelle. 

Tämän jälkeen tutustutaan lyhyesti säärasitusilmiöiden mahdolliseen muuttumiseen 
ilmastonmuutoksen myötä. Tämän ja edellisen luvun 7 pohjalta arvioidaan TTY:llä pe-
rinteisesti käytettyä säärasitussykliä ja päivitetään se vastaamaan uuden säärasituslait-
teen tekniikan luomia mahdollisuuksia sekä varmistetaan, että suoritettavat sää-
rasitusilmiöt vastaavat suuruudeltaan riittävällä tarkkuudella luonnollista rasitusta myös 
tulevaisuudessa. Luvussa 9 mietitään käytettävissä olevaa mittaustekniikkaa, jolla sää-
rasituskokeet saadaan dokumentoitua aiempaa tarkemmin ja kattavammin. 

Säärasituskokeita ohjaavassa standardissa merkittävässä roolissa varsinaisen säärasitus-
syklin lisäksi on sen dokumentointiin liittyvä mittaustekniikka. Tämän johdosta luvussa 
10 on esitetty yhteenveto päivitetystä säärasitusohjelma, joka pitää sisällään edellä mai-
nitut kaksi kokonaisuutta: säärasitussyklin ja käytettävän mittaustekniikan. Kirjallisuus-
tutkimuksen viimeisessä luvussa on pohdittu mahdollisia aiheeseen liittyviä jatkotutki-
muksia. 

Diplomityön jälkimmäinen käytännön kehitystyö -osa esittelee diplomityöhankkeeseen 
liittyneet osa-alueet suoritusjärjestyksessä. Ensimmäisenä esittelyssä on uuden sää-
rasituslaitteen rakentaminen ja se miksi siihen ryhdyttiin. Tämän jälkeen esitellään ly-
hyesti Vahanen Oy:n tilaamat SusRef-hankkeeseen liittyneet tavanomaista vaativammat 
julkisivurakenteiden laboratoriokokeet. Viimeisenä esitellään lyhyesti uuden säärasitus-
laitteen käyttöä varten laaditut käyttö- ja huolto-ohjeet sekä mietitään mitä mahdolli-
suuksia uuden säärasituslaitteen jatkokehittämisessä on.  
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2 TERMIT 

Alkalirunkoainereaktio Kemiallinen reaktio, joka on seurausta betonin sementti-
kiven alkalisuudesta. Reaktiotuotteiden tilavuus on lähtö-
aineita suurempi, mikä voi aiheuttaa betonin rapautumista. 
(Mattila, J. 1995) 

CE-merkintä  Ilmaisee, että tuotteen valmistaja on varmistanut, että tuo-
te täyttää sille tuotedirektiivissä asetetut vaatimukset 
(SFS-käsikirja 133 2004). CE-merkitty tuote täyttää Ra-
kentamismääräyskokoelman A1 (2006) asettamat vaati-
mukset rakennustuotteille, jolloin sitä voidaan käyttää ra-
kentamisessa. 

Diffuusio  Vesihöyryn liikettä, jossa ilman kosteussisällöt pyrkivät 
tasoittumaan. Diffuusiossa nettovirtaus tapahtuu korke-
ammasta pitoisuudesta kohti matalampaa. 

Ettringiittireaktio  Betonin sementtikivessä tapahtuva kemiallinen reaktio, 
jossa reaktiotuotteiden tilavuus on lähtöaineita suurempi. 
Paisuminen voi aiheuttaa betonin rapautumista. (Mattila, 
J. 1995) 

Eurokoodi Eurokoodit ovat yleiseurooppalaisia kantavien rakentei-
den suunnittelua koskevia standardeja. Suomessa Euro-
koodi-järjestelmä on ollut käytössä marraskuun alusta 
2007. 

Faasimuutosmateriaali  Tavanomaisesta parafiinivahaan perustuva rakennusmate-
riaali, jolla pyritään tasaamaan sisäilman lämpötilavaihte-
luita. Käytetyn parafiinivahan faasimuutos kiinteästä 
olomuodosta nesteeksi tapahtuu tavanomaisesti +22 °C, 
mikä tarkoittaa, että levyn lämpötila ei nouse tai laske +22 
°C:sta ennenkö koko levyssä on tapahtunut faasinmuutos. 

Kalkkihärme  Ilmiö, jossa sementtikiven sitoutumaton kalkki liukenee 
julkisivumateriaalissa olevaan veteen. Aikanaan tämän 
veden haihtuessa kalkki kiteytyy julkisivumateriaalin pin-
nalle kalkkihärmeeksi. 
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Kapillaarivirtaus Kapillaarivirtauksessa vesi pyrkii nousemaan materiaalin 
huokosten sisällä ylöspäin. Tähän johtaa nesteen sisäinen 
koheesio sekä nesteen ja huokosten seinämien välinen ad-
heesio (Vinha 2011). 

Karbonatisoituminen Reaktio, jossa hiilidioksidin (CO2) tunkeutuminen beto-
niin neutralisoi betonin luonnollisen emäksisyyden. Beto-
nin karbonatisoitumisen myötä betoniteräksiä suojaava 
passiivikalvo häviää. (Ositum 2012) 

Kenttäkoe  Julkisivumateriaaleille suoritettava koe, jossa koerakenne 
jätetään luonnonolosuhteiden luomien rasitusten alaiseksi. 
Tuotteiden pitkäaikaiskestävyyden arvioiminen kenttäko-
kein edellyttää pitkää koeaikaa. 

Konvektio  Konvektio on nesteen tai kaasun virtausta vallitsevan pai-
ne-eron vaikutuksesta. Virtaus on seurausta ulkoisesta 
voimasta (esim. tuuli) tai lämpötilaerojen aiheuttamasta 
tiheyseroista. (Vinha 2011) 

Petra  Petra on tuttavallisempi nimitys Tampereen teknillisen 
yliopiston Rakennustekniikan laitoksen uudelle ParannE-
Tulle sääRAsituslaitteelle, joka on rakennettu tämän dip-
lomityön yhteydessä ja otettu käyttöön syksyllä 2011. 

Rakennejärjestelmä  Rakennejärjestelmällä tarkoitetaan sitä rakennekerrosten 
yhdistelmää ja materiaalien yhdistelmää, joka muodostaa 
julkisivurakenteen leikkauksen. 

Saara  Saara on tuttavallisempi nimitys Tampereen teknillisen 
yliopiston Rakennustekniikan laitoksen vanhalle sää-
rasituslaitteelle, joka on ollut käytössä 1980-luvulta lähti-
en. 

Suora kestävyyskoe  Suora kestävyyskoe eli materiaalikoe on rakennusmateri-
aalille tehtävä yhtä materiaaliominaisuutta testaava koe. 
Materiaalikokeita ovat esimerkiksi pakkasenkestävyysko-
keet ja erilaiset lujuuskokeet. 

SusRef  Lyhenne englanninkielen sanoista Sustainable Refur-
bishment of Building Facades and External Walls, joka 
vapaasti suomennettuna tarkoittaa Julkisivujen ja ulkosei-
nien kestävät korjausmenetelmät. 
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Säärasituskoe  Säärasituslaitteessa tehdyn säärasitusohjelman ja sitä seu-
ranneiden laboratoriokokeiden muodostama kokonaisuus, 
jolla tutkitaan rakenteen säänkestävyyttä. 

Säärasitusohjelma Säärasitusohjelmalla tarkoitetaan säärasituslaitteessa koe-
seinälle tehtävää säärasitussyklien sarjaa. 

Säärasitussykli  Säärasitussykli on säärasituslaitteessa koerakenteelle suo-
ritettujen olosuhteiden sarja. Tyypillinen säärasitussykli 
on ollut kolmivaiheinen: sadetus-jäädytys-lämmitys. 

Tyhjiöeriste Lämmöneriste, jonka eristyskyky perustuu tyhjiön huo-
noon lämmönjohtavuuteen (0,007 W/mK). Tyhjiöeriste 
valmistetaan tyypillisesti imemällä alumiinikalvolla ym-
päröidyn silikan huokosista ilma pois. 

U-arvo  U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kuvaa rakenneosan 
lämmöneristyskykyä, ilmoittamalla rakenteen läpi kulke-
van lämpövirran tiheyden. U-arvon yksikkö on W/m²K. 

USJ-koe Upotus-sulatus-jäädytys-koe on suora materiaalikoe, jossa 
nimensä mukaisesti laastiprismat upotetaan veteen, vesi 
valutetaan pois ja laastiprisma jäädytetään, jonka jälkeen 
prismat lopuksi sulatetaan vesiupotuksessa. Menetelmällä 
arvioidaan laastien pakkasenkestävyyttä. 
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3 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksella on ollut käytössä 
säärasituslaite vuodesta 1985 lähtien. Säärasituslaitteeseen on voitu avattavan katon 
kautta laskea tutkittavaksi 6 m² (leveys 3 m ja korkeus 2 m) julkisivuelementti. Vanhaa 
säärasituslaitetta on rakennustekniikan laitoksella kutsuttu tuttavallisemmin Saaraksi, 
joka on muunneltuna säärasituslaitteen lyhenne. 

Säärasituslaitteella on voitu hallita ulkoilman ja sisäilman lämpötilaa sekä kosteutta, 
infrapuna-säteilyn määrää ja luoda vesisateita. Edellä mainittuja yhdistämällä jul-
kisivuille tai muille koerakenteille on voitu simuloida kaikkia tavanomaisia sääolosuh-
teita ja -rasituksia. Säärasituslaitetta on käytetty pääasiallisesti julkisivurakenteiden pit-
käaikaiskestävyyden tutkimiseen. 

Rakennusmateriaaleille ja julkisivuille säärasituslaitteessa suoritettavat kiihdytetyt sää-
rasituskokeet ovat tarpeellisia, kun uusia tuotteita ja materiaaleja kehitetään markkinoil-
le tai kun vanhoja tuotteita käytetään uusissa käyttötarkoituksissa (Pentti 1988). Tästä 
johtuen TTY:n säärasituslaitteessa tehtyjen tutkimusten pääasiallisena tilaajana ovat 
olleet suomalaiset julkisivumateriaaleja valmistavat yritykset. 

Kiihdytetyissä säärasituskokeissa pyritään rasittamaan tutkittavaa julkisivurakennetta 
kriittisimmillä rasitusilmiöillä, jotta voidaan arvioida rakenteen pitkäaikaiskestävyyttä 
säärasituksen osalta. Rasitusilmiöt pyritään toistamaan kokeen aikana mahdollisimman 
moneen kertaan, mutta toisaalta myös pitämään ne luonnollisen rasituksen kaltaisena. 
(Pentti 1988) 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyt-
töikää käsittelevän julkaisusarjan ensimmäinen osa (RIL 183-1.1-1992) kiteyttää kol-
meen kohtaan ne asiat, joiden erityinen tarkastelu säärasituskokeiden yhteydessä on 
tarpeen: 

1) rasitusolosuhteet ovat luonnonolosuhteiden kaltaiset 
2) olosuhteiden muutosnopeus ja toistuvuus ovat luonnollisia 
3) kiihdytetyt turmeltumismekanismit ovat luonnollisia. 

Pitkäaikaiskestävyydellä tarkoitetaan rakennusmateriaalien ja rakennusten olennaisten 
ominaisuuksien säilymistä niille ennakoidun teknisen käyttöiän ajan. Hyvä pitkäaikais-
kestävyys on pitkän teknisen käyttöiän edellytys.  

Teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka rakennus tai sen osat täyttävät niille 
asetetut tekniset vaatimukset (Pentti 1988). Julkisivuihin kohdistuu sekä aktiivisia että 
passiivisia vaatimuksia ja odotuksia. Aktiivisena päätehtävänä on ulkona vallitsevilta 
sääolosuhteilta suojaaminen ja passiivisena tehtävä on antaa rakennuksen ulkoasulle 



8 

luonteenomaiset piirteet. Säärasituslaitteessa suoritetuilla säärasituskokeilla pyritään 
varmistamaan näiden ominaisuuksien säilyminen mahdollisimman pitkään. 

Tekninen käyttöikä ei määräydy yksistään julkisivumateriaalin pitkäaikaiskestävyydes-
tä, vaan käyttöiän turvaamiseksi rakennus tarvitsee kunnossapitoa, jota on kahdenlaista: 
1) ohjelmoitava kunnossapito ja 2) vikojen korjaaminen. Ensin mainittu perustuu raken-
nusosien tyypillisiin kunnossapitojaksoihin ja jälkimmäinen ennalta arvaamattomien 
vikojen korjaamiseen (Haukijärvi et al. 2009). Kunnossapito on näin ollen usein kerta-
luontoisia toimenpiteitä. 

Taulukossa 3.1 on KH90–00159-kortissa esitettyjä julkisivumateriaalien kunnossapito-
jaksoja. Taulukosta on nähtävissä, että kaikilla materiaaleilla kunnossapitojaksoista ta-
voitellaan muutaman kymmenen vuoden mittaisia. Teknisen käyttöiän tavoite on use-
amman kunnossapitojakson pituinen. 

Taulukko 3.1. Diplomityön rajauksen mukaisten julkisivumateriaalien kunnossapitojaksot. 

 

Kunnossapitojen välissä tarvitaan jatkuvaa ylläpitoa, johon kuuluvat ne huollon ja kun-
nossapidon toimenpiteet sekä säännöllinen rakennuksen kunnon seuranta, joilla varmis-
tetaan ja ylläpidetään rakennuksen toimintaa (Haukijärvi et al. 2009). Ylläpidon toi-
menpiteitä ovat muun muassa kiinteistöpito ja kiinteistönhoito.  

Rakennusmääräyskokoelman osan A4 (2000) Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje mu-
kaisesti kiinteistönpitoon kuuluvat muun muassa taloteknisten järjestelmien ylläpito 
sekä kiinteistöstä ja sen omaisuudesta vastaaminen. Kiinteistönhoitoon kuuluvat talo-
teknisten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, korjaus, siivous ja ulkoalueiden hoito. 

Julkisivuja koskevia ylläpidon toimenpiteitä ovat näin ollen muun muassa julkisivun 
puhtaana pito, erilaisten kiinnitysten kunnon seuranta sekä liittyvien rakenteiden, kuten 
räystäiden, kunnosta ja toiminnasta huolehtiminen. 

TTY:n vanha säärasituslaite on päässyt kunnioitettavaan ikään. Negatiivisena puolena 
ikä näkyy laitteen tekniikan pettämisenä ja toimintaepävarmuutena, joiden toistuvuus on 
myös lisääntynyt. Suurimmat ongelmat viime aikoina ovat kohdistuneet laitteen alkupe-
räisiin kylmälaitteisiin. Ongelmista johtuen suoritetut säärasituskokeet ovat kestäneet 

Materiaali Toimenpide Jakso (vuosia)
Tiili pinnoittaminen 30…50
Rappaus pintakäsittely 7…15…20

maalaus 10…15
saumaus 10…15
uusiminen > 50

Pesubetoni pinnoittaminen 20…30
Hiottu betoni uusiminen > 50

saumaus 40
uusiminen > 50
uusiminen (10 %) 30
uusiminen > 50

Betoni

Keraaminen laatta

Luonnonkiviverhous
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suunniteltua kauemmin, minkä seurauksena säärasituslaite on jatkuvasti varattu käyt-
töön useaksi kuukaudeksi eteenpäin. 

Korkeasta käyttöasteesta ja ilmenneistä ongelmista johtuen oli herännyt ajatuksia uuden 
säärasituslaitteen rakentamisesta tai vanhan laitteen tekniikan uusimisesta. Isoimpana 
esteenä uuden säärasituslaitteen rakentamiselle oli tarvittavan rahoituksen puuttuminen. 

Talvella 2010–2011 Vahanen Oy tiedusteli TTY:n valmiutta suorittaa neljälle koesei-
nälle säärasituskokeet. Seinäkokeet liittyivät menossa olevaan Susref-hankkeeseen. 
SusRef lyhenne muodostuu sanoista Sustainable Refurbisment of Building Facades and 
External Walls (vapaasti suomennettuna julkisivujen ja ulkoseinien kestävät korjausme-
netelmät). 

Aikataulu SusRef-hankkeen seinäkokeille oli tiukka ja ongelmana oli vanhaan sää-
rasituslaitteeseen useammaksi kuukaudeksi eteenpäin sovitut tutkimukset. Useamman 
seinäkokeen projektin saaminen nähtiin kuitenkin myös mahdollisuudeksi löytää lisära-
hoitusta uuden säärasituslaitteen rakentamiseen. 

Vahanen Oy ja TTY pääsivät yhteisymmärrykseen neljän tavanomaista vaativamman 
säärasituskokeen suorittamisesta ja TTY:n puolella projekti käynnistyi uuden säärasitus-
laitteen suunnittelulla ja rakentamisella kevättalvella 2011. Nyt diplomityötä kirjoittaes-
sa SusRef-hankkeen seinäkokeet on saatu suoritettua ja uusi säärasituslaite on ollut käy-
tössä syksystä 2011 lähtien. 

SusRef-hankkeen julkisissa tuloksissa (SusRef-tulokset 2012) on myös osuus koskien 
TTY:llä suoritettuja julkisivurakenteiden tutkimuksia. Tulokset pohjautuvat TTY:n Va-
haselle luovuttamiin tutkimusraportteihin. SusRef-hankkeen kattavien julkaisujen takia 
TTY:n seinäkokeita ei raportoida tässä diplomityössä erikseen. 
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I  KIRJALLISUUSTUTKIMUS 
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4 PITKÄAIKAISKESTÄVYYDEN TUTKIMINEN 

Julkisivumateriaalien pitkäaikaiskestävyyden tutkimisen pääasiallisina syinä ovat van-
han rakennusmateriaalin käyttäminen uudessa käyttökohteessa ja uuden rakennusmate-
riaalin tai rakennejärjestelmän tuominen markkinoille. Tällöin rakenteen teknisen käyt-
töiän arviota ei voida perustaa nykyisestä rakennuskannasta saatuihin kokemuksiin (RIL 
183-4.3…7-1993). Pitkäaikaiskestävyyden tutkimisen merkitys myös korostuu, kun 
globalisaation myötä rakennusmateriaalit ovat vapaammin saatavilla täysin erilaisilla 
ilmastovyöhykkeillä, kuin minne ne alun perin on suunniteltu ja minne niiden käyttöko-
kemukset rajautuvat. Ilmastovyöhykkeen vaihdon seurauksena myös rasitusolosuhteet 
vaihtuvat. 

Perinteisiä pitkäaikaiskestävyyden testausmenetelmiä ovat olleet koerakentaminen, 
kenttätestaukset sekä rakennusmateriaaleilla tehtävät suorat kestävyyskokeet ja epäsuo-
rat mittaukset, jolla on mitattu välillisesti kestävyysominaisuutta. Laastin suojahuokos-
suhteen mittaaminen on esimerkki epäsuorasta mittausmenetelmästä, jossa laastin pak-
kasenkestävyyttä arvioidaan suojahuokossuhteen avulla.  

Perinteisten menetelmien rinnalle on 60- ja 70-luvuilta lähtien kehitetty säärasituslaittei-
ta, joissa koerakenteelle on voitu suorittaa nopeutettu säärasitus. Säärasituslaite nimi-
tyksenä johtuu siitä, että kyseisillä laitteilla tutkitaan lähinnä rakenneosien rakennusfy-
sikaalisia, sääolosuhteista seuraavia, rasituksia, jolloin lujuustekniset rasitukset ja 
kuormitukset jätetään tarkastelun ulkopuolelle (RIL 183-4.3…7-1993). TTY:n vanha 
säärasituslaite on myös aikanaan tehty tätä tarvetta silmällä pitäen. 

Kokon diplomityön (1989) mukaan laboratoriossa käytettävät nopeutetut testausmene-
telmät eivät sovellu materiaalien käyttöiän määrittämiseen. Syyksi Kokko kertoo vau-
riomekanismien eroamisen luonnollisesta rasituksesta. Nopeutettujen säärasituskokei-
den, suorien kestävyyskokeiden ja epäsuorien mittauksien ongelmana onkin se, ettei 
niiden perusteella voida antaa materiaalille tarkkaa teknistä käyttöikää. 

Sääolosuhteiden tiedetään vaihtelevan merkittävästi eri vuosien välillä. Myös rakennuk-
sen muodolla, korkeudella, ympäristöllä ja julkisivun ilmansuunnalla on merkittävä 
vaikutus julkisivun saamaan säärasitukseen. Tämä rakennuksen ympärillä vallitseva 
makroilmasto voi erota merkittävästi toisen samalla ilmastovyöhykkeellä olevan raken-
nuksen makroilmastosta (RIL 183-1.2-1992). Myös samasta materiaalista valmistettujen 
julkisivujen laatu vaihtelee. Kun tähän yhdistetään viime vuosina lisääntynyt keskustelu 
ilmastonmuutoksesta, on rakennusmateriaalin teknisen käyttöiän ennustaminen raken-
nuskannasta saatujen kokemusten, koerakentamisen ja kenttäkokeiden avulla yhtälailla 
epävarmaa rasitustekijöiden vaihtelun ja muuttumisen takia. Luotettavien tulosten saa-
vuttamiseksi menetelmiä tuleekin käyttää rinnakkain toisiaan tukemassa. 
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4.1 Tutkimusmenetelmien vertailu 

Käytetyissä pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmissä on sekä etuja että puutteita 
tai haittoja toisiinsa nähden. Yhtenä testausmenetelmien merkittävänä erona ovat niihin 
kuluva aika ja sitä kautta myös tutkimuskustannukset. Järjestettynä nopeimmasta alkaen 
tutkimusmenetelmät ovat epäsuorat materiaalikokeet, suorat kestävyyskokeet, nopeute-
tut säärasituskokeet, kenttäkokeet, koerakentaminen ja rakennuskannasta saadut koke-
mukset. Koeajan pidentyessä myös tutkimuskustannukset usein kasvavat. Suomessa 
mineraalisten julkisivumateriaalien pakkasenkestävyys on usein esillä, tästä johtuen 
esimerkkinä tarkastellaan laastin pakkasenkestävyyden tutkimista oheisilla pitkäaikais-
kestävyyden tutkimusmenetelmillä.  

Epäsuorissa testausmenetelmissä mitataan materiaaliominaisuutta, jolla on todettu ole-
van merkitystä materiaalin pitkäaikaiskestävyyteen. Olemassa olevasta rakennuskannas-
ta saatujen kokemusten pohjalta tiedetään suojahuokossuhteen vaikuttavan merkittävästi 
materiaalin pakkasenkestävyyteen. Tämä johdosta materiaalien pitkäaikaiskestävyyttä 
pakkasenkestävyyden osalta voidaan tutkia mittaamalla suojahuokossuhdetta.  

Esimerkkinä esille nostettu suojahuokossuhde määritetään laastiprismoista vedenimey-
tyskokein. Vaihtoehtoisesti suojahuokossuhde ja suojahuokosjakauma voidaan määrit-
tää ohut- ja pintahienäytteistä. Tuoreesta laastista on mahdollisuus määrittää laastin il-
mamäärä. Epäsuorilla menetelmillä saadaan lyhyessä koeajassa selville materiaalien 
yhteen kestävyysominaisuuteen liittyvän osatekijän suuruus, kuten suojahuokossuhde. 
Menetelmien etuna onkin juuri niiden nopeus ja helppous. Tämä mahdollistaa tutkimus-
ten tekemisen työmaavalvonnan yhteydessä, jolloin varmistutaan kyseisen kriteerin 
täyttymisestä. 

Ongelman muodostaa kuitenkin se, etteivät menetelmät kuvaa suoraa kyseistä kestä-
vyysominaisuutta tai anna siitä välttämättä luotettavaa kuvaa. Suojahuokossuhteen mää-
rittämisessä tulokset kertovat materiaalissa olevien suojahuokosten tilavuuden, mutta ei 
niiden kokoa tai jakautumaa. Testillä määritettävän avoimen suojahuokoisuuden lisäksi 
materiaalin pakkasenkestävyyteen vaikuttavat mm. suojahuokosten koko, huokosten 
välisten seinämien paksuus sekä kapillaarisuus huokosten välillä (Kizinievic, V. & Ki-
zinievic, O. 2009). Suojahuokossuhde ei erittele näitä muuttujia, jolloin se ei yksistään 
ole luotettava pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmä. 

Epäsuorien testausmenetelmien rinnalla olisi hyvä käyttää ainakin suoria kestävyysko-
keita. Jos laastin suojahuokossuhde todetaan olevan riittävän korkealla, voidaan pak-
kasenkestävyyttä tutkia upotus-sulatus-jäädytys-kokeilla (USJ-kokeilla). Suorilla kestä-
vyyskokeilla saadaan myös nopeasti arvio tuotteen pitkäaikaiskestävyydestä tutkitun 
ominaisuuden osalta. Suorat kestävyyskokeet eivät kuitenkaan epäsuorien menetelmien 
tapaan huomioi pitkäaikaiskestävyyttä yhtenä kokonaisuutena. 

Suorissa kestävyyskokeissa rasitus on monesti myös merkittävästi luonnollista rasitusta 
suurempi. USJ-kokeissa laastiprisma on vesiupotuksessa ennen jäätymistään, jolloin 
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pakkasrasitus muodostuu luonnollista rasitusta suuremmaksi. Reikko vertaa diplomi-
työssään (2005) vesiupotusta veden käyttäytymiseen julkisivun pinnalla. USJ-kokeissa 
vapaata vettä on käytännössä rajaton määrä mikä ei vastaa luonnollista tilannetta. Jul-
kisivuissa laastin pinnalla on usein myös kosteusrasitusta vähentävä pintakäsittely ra-
joittamassa kosteuden imeytymistä laastiin. Kosteusrasituksen lisäksi Reikko (2005) 
toteaa ongelmalliseksi lämpötilojen muuttumisnopeuden joka poikkeaa luonnollisesta. 
Näin ollen suoria kestävyyskokeita koskee täyden mittakaavan säärasituskokeiden ta-
voin ongelma rasitusilmiöiden säilyttämisenä luonnollisen kaltaisena. Toisen USJ-
kokeiden heikkouksista muodostaa koekappaleena käytetyt laastiprismat (40 x 40 x 160 
mm), joiden materiaalivahvuus ei vastaa todellista rakennetta. Esimerkkinä mainitta-
koon ohutrappauslaasti, jonka paksuus on tyypillisesti alle 10 mm. 

Täyden mittakaavan säärasituskokeissa pitkäaikaiskestävyyttä tutkitaan todellisen kal-
taisella seinäelementillä. Aiemmin mainittuihin testausmenetelmiin nähden säärasituk-
sessa pyritään huomioimaan rakenteen kestokyky kaikkia testiin sisältyviä säärasitusil-
miöitä kohtaan. Tämän lisäksi menetelmä huomioi esimerkkinä mainitun pintakäsittelyn 
vaikutuksen. 

Muita luonnollisen kokoisella seinäelementillä suoritettujen pitkäaikaiskestävyyskokei-
den etuja on listattu kattavasti Kokon diplomityössä (1989). Näitä etuja ovat: 

 Koerakenne vastaa rakenteeltaan ja materiaaliominaisuuksiltaan todellista seinä-
elementtiä. 

 Huolellista suunnittelua vaativien ja monesti ongelmia sisältävien detaljien vai-
kutus rakenteen käyttäytymiseen voidaan ottaa huomioon. 

 Koerakenteen saama säärasitus voidaan hallita ja dokumentoida tarkasti. Tämä 
mahdollistaa keskittymisen vain ankariin sääolosuhteisiin. 

 Rasitus voidaan toistaa saman materiaalivalmistajan eri tuotteille, jolloin voi-
daan vertailla niiden tuloksia keskenään. 

 Mahdollistaa lyhyemmän koeajan. 

Näistä kaksi ensimmäistä ovat etuja epäsuoriin ja suoriin kestävyyskokeisiin verrattuna. 
Kolme jälkimmäistä ovat etuja verrattaessa nopeutettuja säärasituskokeita kenttäkokei-
siin ja koerakentamiseen. 

Vaikka nopeutettuihin säärasituskokeisiin liittyy etuja perinteisiin menetelmiin nähden, 
sisältyy kyseiseen pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmään myös puutteita ja on-
gelmia. Nopeutettujen säärasituskokeiden heikkouksia on listattu Pentin lisensiaatin-
työssä (1989). Myös TTY:llä suoritettujen kokeiden perusteella menetelmässä on ha-
vaittu puutteita. Näiden kahden perusteella merkittävimmät nopeutettujen säärasitusko-
keiden heikkoudet ovat: 

 Koekappaleen valmistus, säilytys ja koko aiheuttavat eroja todelliseen rakentee-
seen verrattuna. 
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 Rasitusolosuhteet poikkeavat luonnollisesta rasituksesta, mistä johtuen turmel-
tumisilmiöt ja niiden yhteisvaikutus on erilainen. 

 Tutkimukseen tuleva koerakenne valmistetaan huolellisemmin kuin vastaava 
seinärakenne työmaalla. Valmistusolosuhteet TTY:n laboratoriotiloissa ovat 
myös ihanteellisemmat kuin työmaalla sääolosuhteiden armoilla tehtävän raken-
teen. Näin koerakenteessa harvemmin ilmenee työmaalle tyypillisiä suunnittelu- 
ja työvirheitä. Nämä työmaalla tehdyt virheet tai suunnitelmien ja ohjeiden nou-
dattamatta jättäminen voi tarkoittaa selvästi lyhyempää teknistä käyttöikää, mitä 
säärasituskokeen tulokset antavat ymmärtää. 

 Testaus on lyhytaikainen, eikä se näin ollen huomioi kaikkia turmeltumisilmiöi-
tä ja niistä seuranneita vaikutuksia muiden rasitusten kestokykyyn. (Pentti & 
Tuuliniemi 1989) 

 Käytettyä säärasitusta ei voida suoraan verrata luonnolliseen rasitukseen, jolloin 
teknisen käyttöiän ennustaminen ei ole mahdollista. 

Yhtenä merkittävänä laboratorioissa suoritettavien nopeutettujen säärasituskokeiden 
ongelma on edelleen, jo Kokon diplomityössään (1989) mainitseman, yleisesti hyväksy-
tyn rasitusohjelman ja arvosteluasteikon puuttuminen. Tämän johdosta tutkimustahoilla 
ei ole yhtenäistä mielipidettä siitä, miten paljon rasitusilmiöitä voidaan nopeutetuissa 
kokeissa muunnella, jotta saadut tulokset ovat siirrettävissä todellisiin kohteisiin. 

Tutkittaessa laastin pitkäaikaiskestävyyttä nopeutetulla säärasituskokeella, on tutki-
musmenetelmässä monia etuja verrattuna epäsuoriin ja suoriin kestävyyskokeisiin. Sää-
rasituskokeissa käytettävä seinäelementti vastaa todellista rakennetta, jolloin tutkitaan 
laastin yhteistoimintaa taustamateriaalinsa (esim. tiili tai lämmöneriste) ja rakennedetal-
jien kanssa. Edellä mainitut tulee lisäksi testattua kaikissa säärasitusolosuhteissa. Jos 
halutaan selvittää yksistään laastin pakkasenkestävyys, voidaan tämäkin tutkia nopeute-
tulla säärasituskokeella, jossa toistetaan vain jäätymiseen liittyviä sääolosuhteita eli ve-
sisadetta ja jäätymistä.  Tällöin rasitus on myös luonnollisempi verrattuna USJ-kokeiden 
vesiupotuksen jälkeiseen pakkasrasitukseen. 

Edellä mainittu kolmea tutkimusmenetelmää ajallisesti selvistä hitaampi menetelmä on 
kenttäkokeet. Kenttäkokeiden merkittävänä ongelmana on kokeiden pitkäaikaisuus, joka 
johtuu sääolosuhteiden hallitsemattomuudesta ja siitä, että ankarimpien rasitusilmiöiden 
toistumisväli on pitkä. Kenttäkokeilla tehdyt pitkäaikaiskestävyystutkimukset ovat tuo-
tekehityksen kannalta usein liian hitaita. Kenttäkokeita voidaan kuitenkin osaltaan pitää 
nopeutettuja säärasituskokeita luotettavampana menetelmänä rasitusilmiöiden luonnolli-
suudesta johtuen. 

Koerakentamisen ja käytännön kohteista saatujen kokemusten edut ja haitat ovat pitkälti 
samat, muihin tutkimusmenetelmiin nähden, kuin kenttäkokeissa. Merkittävin ero on 
siinä, että kun kenttäkokeissa rakennus tai sen osa rakennetaan vain tutkimuskäyttöön, 
niin koerakentamisessa tutkimuskohde otetaan myös muuhun käyttöön. Tällöin heikko 
pitkäaikaiskestävyys voi tarkoittaa rakennuksen käyttäjälle taloudellisia menetyksiä. 
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Vanhasta rakennuskannasta tehtävien päätelmien ongelmana on se, ettei voida varmuu-
della tietää materiaalivalmistamisen yksityiskohtia, koska dokumentointi on tältä osalta 
puutteellista (Reikko 2005). 

Kaikilla pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmillä pyritään antamaan arvio raken-
nustuotteen teknisestä käyttöiästä tai siitä, että sillä voidaan saavuttaa tavoiteltu käyt-
töikä. Tällöin on kaikkien menetelmien kohdalla tarpeen verrata tutkimustuloksia todel-
lisesta rakennuskannasta saatuihin kokemuksiin, jotta voidaan arvioida eri menetelmien 
luotettavuutta. Kaikkiin menetelmiin liittyy sekä heikkouksia että etuja ja tästä johtuen 
uuden tuotteen kehittämisessä olisi hyvä käyttää rinnakkain useampaa menetelmää. 

Taulukossa 4.1 on esitetty yhteenveto pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmien 
eduista ja heikkouksista. 

Taulukko 4.1. Tutkimusmenetelmien vertailu. 

 

Säärasituskokeiden käyttämistä pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmänä puoltaa 
se, että tehtävät kokeet huomioivat kattavasti säärasitusilmiöt ja tutkittavan rakennusma-

Etuja Heikkouksia

Epäsuora 
materiaali-

koe

+ nopea
+ edullinen
+ toistettavissa 
työmaavalvonnassa

- Ainoana käytettynä menetelmänä sisältää riskejä epäluotettavuuden 
osalta, koska ei välttämättä kerro kaikista mittaukseen liittyvistä 
ominaisuuksista (esim. suojahuokosjakauma).
- Kuvaa pitkäaikaiskestävyyttä vain yhden ominaisuuden osalta 
(esim. pakkasenkestävyys).
- Ei kerro materiaalin yhteistoiminnasta liittyvien rakenteiden ja 
materiaalien osalta (esim. materiaaliyhdistelmät, rakennedetaljit).

Suora 
materiaalin 
kestävyys-

koe

+ nopea
+ edullinen
+ toistettavissa 
työmaavalvonnassa

- Kuvaa pitkäaikaiskestävyyttä vain yhden ominaisuuden osalta 
(esim. pakkasenkestävyys).
- Ei kerro materiaalin yhteistoiminnasta liittyvien rakenteiden ja 
materiaalien osalta (esim. materiaaliyhdistelmät, rakennedetaljit).
- Materiaalin käyttäytyminen koekappaleessa ei vastaa täysin 
materiaalin käyttäytymistä rakenteessa.
- Käytetty rasitus on usein ankarampi verrattuna luonnolliseen 
rasitukseen. Miten verrata ankaraa rasitusta luonnolliseen 
rasitukseen?

Säärasitus-
koe

+ Huomioi kaikki 
säärasitusilmiöt.
+ Huomioi materiaalin 
yhteistoiminnan muiden 
materiaalien ja 
rakennedetaljien kanssa.
+ Rakenne vastaa todellista.

- Käytetty rasitus on usein ankarampi verrattuna luonnolliseen 
rasitukseen. Miten verrata ankaraa rasitusta luonnolliseen 
luonnolliseen rasitukseen?
- Ei huomioi hitaita pitkäaikaiskestävyyttä turmelevia ilmiöitä (esim. 
korroosio, biologiset rasitukset).

Kenttäkoe

+ Huomioi kaikki 
säärasitusilmiöt.
+ Huomioi materiaalin 
yhteistoiminnan muiden 
materiaalien ja 
rakennedetaljien kanssa.
+ Rakenne vastaa todellista.

- Sääolosuhteiden hallitsemattomuuden takia hidas 
tutkimusmenetelmä.
- Koerakenteen saama säärasitus ei ole toistettavissa, minkä 
johdosta tutkimukset ovat yksilöllisiä.

Koeraken-
taminen

+ Huomioi kaikki 
säärasitusilmiöt.
+ Huomioi materiaalin 
yhteistoiminnan muiden 
materiaalien ja 
rakennedetaljien kanssa.
+ Rakenne vastaa todellista.

- Sääolosuhteiden hallitsemattomuuden takia hidas 
tutkimusmenetelmä.
- Koerakenteen saama säärasitus ei ole toistettavissa, minkä 
johdosta tutkimukset ovat yksilöllisiä.
- Sisältää rakennuksen käyttäjään kohdistuvia taloudellisia riskejä.
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teriaalin toiminnan näissä olosuhteissa osana rakennetta. Koeaika pysyy myös kohtuul-
lisena. Negatiivisena asiana säärasituskokeissa on käytettyjen rasitusilmiöiden vertaa-
minen luonnolliseen rasitukseen, joka toisaalta on myös suorien kestävyyskokeiden on-
gelma. Kenttäkokeet ja koerakentaminen voidaan useasti sulkea pois vaihtoehtojen jou-
kosta niiden pitkäaikaisuuden johdosta. 

TTY:llä tyypillisesti suoritettuun nopeutettuun säärasituskokeeseen on sisältynyt myös 
epäsuoria materiaalikokeita sekä suoria kestävyyskokeita, juuri niiden helppouden takia. 
Säärasituskokeista kertyneen kokemuksen johdosta tuloksia pystytään myös vertamaan 
rakennuskannasta saatuihin kokemuksiin. Tämän johdosta tehdyt tutkimukset ovat luo-
tettavimpia yhteen käytettyyn menetelmään verrattuna. 

4.2 Tuotestandardien pitkäaikaiskestävyyskokeet 

Rakennustuotteita ja niiden suunnittelua koskevissa oppaissa ja standardeissa pitkäai-
kaiskestävyyskokeiden otsikon alla olevat kokeet ovat lähes poikkeuksetta rakennusma-
teriaalille tehtäviä suoria kestävyyskokeita. Poikkeuksen muodostaa ETAG004-ohje, 
jossa eristerappauksien pitkäaikaiskestävyyttä tutkitaan nopeutetuilla säärasituskokeilla. 

Suomen Standardisoimisliitto SFS:n käsikirjaan 176 (2007) on kerätty muurattuja tuot-
teita koskevat kansalliset asiakirjat, jotka täydentävät tuotestandardeja. Kyseisessä käsi-
kirjassa käsitellään poltetut tiilet, kalkkihiekkatiilet ja -harkot, kevytsoraharkot, höyry-
karkaistut kevytbetoniharkot sekä näiden muurauslaastit. SFS:n standardissa 5447 
(1988) käsitellään betonin ja ETAG004-ohjeessa (2008) eristerappauksien pitkäaikais-
kestävyyskokeita. 

Kyseiset testausmenetelmät koskevat tuotteita, joilla ei ole vielä CE-merkintää ja joita 
halutaan käyttää olosuhteissa, joissa märkänä jäätyminen on mahdollinen. Mikäli val-
mistaja ei halua ilmoittaa muurattujen tuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä, ei testausta 
tarvitse tehdä. Jos valmistaja ilmoittaa testaukseen perustuvan pitkäaikaiskestävyyden, 
tarvitsee tuotteen pitkäaikaiskestävyys varmistaa oheisilla menetelmillä kerran yhdessä 
tai kahdessa vuodessa tuotteesta riippuen. (SFS-käsikirja 176 2007) 

Taulukkoon 4.2 on koottu oheisten tuotestandardien esittämät pitkäaikaiskestävyysko-
keet. 
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Taulukko 4.2. Tuotestandardien pitkäaikaiskestävyyskokeet. 

 

Oheisissa tuotestandardeissa on esitelty myös suoria kestävyyskokeita, mutta tauluk-
koon 4.2 on koottu tuotestandardien pitkäaikaiskestävyys-otsikon alla ollut osuus. Yh-
teistä tuotestandardien pitkäaikaiskestävyyskokeille on tuotteiden kosteuspitoisuuden 
nostaminen korkeaksi, jota seuraa koekappaleen jäädyttäminen. Suoritettavat kokeet 
testaavat siis tuotteiden pakkasenkestävyyttä suorien materiaalikokeiden menetelmin.  

Tuotekohtaiset testausmenetelmät perustuvat kaikilla tuotteilla samaan ajatukseen, mut-
ta tästä huolimatta kaikilla tuotteilla on oma testausmenetelmä, minkä johdosta tuottei-
den pakkasenkestävyyttä ei voida vertailla. Yhteisymmärryksen puute käytettävästä 
testimenetelmästä myös kielii suoriin kestävyyskokeisiin ja nopeutettuihin säärasitusko-
keisiin liittyvästä ongelmasta: miten rasitusilmiöitä voidaan kasvattaa ja nopeuttaa säi-
lyttäen kuitenkin niiden luonnollisuus? 

Kokeiden arvioinnissa osalla tuotteista silmämääräisen arvioinnin varaan lasketaan pal-
jon, vaikka vaurioiden laajuuden arviointiin ei ole annettu kriteerejä. Tämä aiheuttaa 

Koekappale Testauksen 1. vaihe Testauksen 2. vaihe Toistetaan Tulosten tarkastelu
Poltetut tiilet 

(SFS käsikirja 
176)

Tiilistä koottu 0,5 
m x 0,5 m muuri 8 h tunnin vesisade

Jäädytys < -14 °C. 
Lämpötila säilytetään 

tunnin ajan.
50 kertaa Silmämääräinen arviointi

Kalkkihiekka-
tiilet ja -harkot 
(SFS käsikirja 

176)

Kokonainen muu-
rauskappale tai 
ison kappaleen 

osa

Jäädytys -15 °C 3-5 
tunnin aikana. Läm-

pötila säilytetään 
kahden tunnin ajan.

Vesiupotus +20 °C 
vedessä 50 kertaa

Silmämääräinen arviointi 
ja puristuslujuuden 

vertailu rasitettujen ja 
rasittamattomien 

koekappaleiden välillä.

Kevytsora-
harkot (SFS 
käsikirja 176)

Sahatut koepalkit Jäädytys -20 °C
Vesiupotus +20 °C 

vedessä 50 kertaa

Taivutus- ja puristusko-
keet, mutta ei vertailua 

rasitettujen ja rasittamat-
tomien koekappaleiden 

välillä

Höyrykarkais-
tut kevytbeto-
niharkot (SFS 
käsikirja 176)

Leikatut koekuutiot

Jäädytys -18 °C. 
Lämpötila säilyte-
tään kahdeksan 

tunnin ajan.

Sulatus +20 °C 
lämpötilassa 16 

tunnin ajan, > 95 % 
suhteellinen kosteus.

25 kertaa 
(1)

Painon vähentyminen 
rasituksessa.

Muurauslaas-
tit (SFS 

käsikirja 176)

Valmistetut 
laastiprismat

Jäädytys -15 °C 
kahden tunnin 

aikana. Lämpötila 
säilytetään kahden 

tunnin ajan.

Sulatus +20 °C ve-
dellä tunnin aikana. 
Vesiupotus kahden 

tunnin ajan ja prismo-
jen valuttaminen 

tunnin ajan.

50 kertaa

Painon muutos 
rasituksessa. 

Taivutuslujuuden vertailu 
rasitettujen ja 

rasittamattomien 
prismojen välillä.

Betoni (SFS 
5447)

Valetut 
koekappaleet

Jäädytys -20 °C. 
Lämpötila 

säilytetään tunnin 
ajan.

Vesiupotus < +40 °C 
vedellä, jatketaan 

kunnes lämpötila on 
+20 °C.

50 tai 100 
kertaa

Silmämääräinen arviointi 
sekä rasitettujen ja 
rasittamattomien 

koekappaleiden vertailu.
Lämmitys +70 °C 

tunnin aikana. 
Lämpötila 

säilytetään kahden 
tunnin ajan.

Sadetus 1 
litra/m²/min tunnin 

ajan
80 kertaa

Lämmitys +50 °C 
tunnin aikana. 

Lämpötila 
säilytetään 

seitsemän tunnin 
ajan.

Jäädytys -20 °C 
kahden tunnin aikana. 
Lämpötila säilytetään 

14 tunnin ajan.

5 kertaa

(1) Höyrykarkaistuilla kevytbetoniharkoilla F15, F25, F35 ja F50 luokittelu. F25 vaadittu taso.

Silmämääräinen arviointi 
kokeiden aikana. 

Vetolujuus ja 
iskulujuuskokeet 

säärasituskokeiden 
jälkeen.

6 m² todellinen 
seinäelementti

Eristerap-
paukset 

(ETAG004)
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selvää hajontaa tutkimusten tuloksiin. Myös muut suoritettavat lujuuskokeet vaihtelevat 
tuotteiden välillä. Osalla tuotteista lujuuskokeet tehdään vain rasitetuille kappaleille, 
jolloin ei voida arvioida, ovatko lujuusominaisuudet heikentyneet vai eivät. TTY:llä 
suoritetuissa säärasituskokeissa on huomattu lujuuksien jopa parantuvan, mikä selittyy 
kosteusrasituksen aiheuttamalla laastin jälkihoidolla. 

Kuten taulukosta 4.2 havaitaan, keskittyy tutkimus eristerappauksia lukuun ottamatta 
yksittäisiin rakennekappaleisiin. Muurattuihin rakenteisiin oleellisesti liittyvät saumaus-
laastit tutkitaan erillään. Tuotteiden testaaminen erillään ei huomioi toisen materiaalin 
vaikutusta rasitusten kestokykyyn. Esimerkiksi luonnonkiviverhotuissa rakenteissa ra-
kenne kuivuu käytännössä vain saumojen kohdalta, jolloin kosteusrasitus niissä on sel-
västi korkeampi verrattuna muihin muurattuihin rakenteisiin. Muurattujen rakenteiden 
vaurioita sekä muurauskappaleiden ja laastin yhteistoimintaa on käsitelty luvussa 6.3. 
Erityisesti muurattujen rakenteiden kohdalla olisi tärkeää tutkia näiden kahden materi-
aalin (muurauskappaleen ja laastin) kestokykyä yhdessä, mitä tuotestandardit eivät edel-
lytä. 

4.3 Esimerkkejä nopeutetuista säärasituskokeista 

Nopeutettujen säärasituskokeiden yhtenä ongelmana on jo todettu olevan yleisesti hy-
väksytyn testistandardin puuttuminen. Yhteisymmärryksen puuttuminen säärasitusilmi-
öiden nopeuttamisesta näkyy vaihtelevien menetelmien käyttönä myös suorissa kestä-
vyyskokeissa. Nopeutettuihin säärasituskokeisiin onkin lähes yhtä monta erilaista sää-
rasitussykliä kuin tutkimusta suorittavia tahoja.  

Tutkimuksia suorittavat tahot eivät tuo selvästi esille millaista säärasituslaitetta he käyt-
tävät tai millainen on varsinainen säärasitussykli. Esimerkkinä mainittakoon TTY:n 
säärasituslaite, joka mainitaan kahdella sanalla TTY:n Rakennustekniikan laitoksen 
julkisilla Internet-sivuilla. Tavanomaisesti käytetyn säärasitussyklin tietoja ei ole julki-
sesti saatavilla. TTY:n säärasituslaitteilla tehtävät tutkimukset ovat pääasiassa yritysten 
tilaamia, jolloin näiden kokeiden kuvausta ja tuloksia ei ole saatavilla, ellei tutkimuksen 
tilannut yritys halua tietoja julkaista. 

Vähäisetkin löytyvät tiedot käytetyistä säärasitussykleistä ovat siinä mielessä puutteelli-
sia, ettei niissä tuoda ilmi, minkä takia kyseisten säärasitusilmiöiden käyttämiseen on 
päädytty ja millä perusteella niiden ankaruus on valittu nopeutettuihin säärasituskokei-
siin. Käytetyissä säärasitusohjelmissa on kuitenkin havaittavissa ajankohtaisten ilmiöi-
den huomioiminen, kuten esimerkiksi Manchesterin lähellä 1940-luvulla käytetyssä 
säärasitussyklissä ollut vaihe, jossa betonirakenne altistettiin hiilen poltosta syntyneelle 
savulle. Standardeissakaan ei ole esitetty perusteita ilmiöiden nopeuttamiselle ja anka-
ruudelle. 

Testimenetelmien ja käytettyjen säärasitusten runsas määrä tarkoittaa sitä, ettei eri jul-
kisivumateriaalien välillä ole mahdollisuutta vertailla pitkäaikaiskestävyyttä, sama on-
gelma koskee standardien esittelemiä suoria materiaalikokeita. Mikäli vertailua haluttai-
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siin tehdä, tulisi käytettyjen säärasitusten olla samoja kaikkien materiaalien kohdalla, 
tämä olisi perusteltua myös siitä syystä, että luonnollinen rasitus on kaikille materiaa-
leille sama. 

Materiaalivalmistajia kiinnostaa usein tuotteiden tekninen käyttöikä, johon pyydetään 
arviota säärasituskokeen tulosten perusteella. TTY ei ole toistaiseksi antanut lukuarvoa 
todennäköiselle tekniselle käyttöiälle. TTY ei myöskään ole verrannut 100 nopeutetun 
säärasitussyklin rasitusta luonnollisen rasituksen pituuden, joten tältäkin osin tutkimus-
tahojen väliltä löytyy eroavaisuuksia. 

TTY:n kokemuksiin pohjautuen säärasituksen hyvin kestäneet rakennejärjestelmät ovat 
kestäneet hyvin myös luonnollisen rasituksen todellisissa kohteissa. Testin ankaruuden 
johdosta testeissä vaurioituneet rakennejärjestelmät ovat kuitenkin voineet kestää todel-
lisissa kohteissa vaikka säärasituskokeen mukaan näin ei olisi. Vaikka TTY ei sitoudu 
antamaan teknisen käyttöiän arviota, voidaan kokemuksiin pohjautuen todeta, että sää-
rasituksen kestänyt seinä oikein toteutettuna kestää suurella todennäköisyydellä myös 
luonnollisen rasituksen. 

Alla on esiteltynä muutamia maailmalla käytettyjä säärasitussyklejä sekä niiden käyt-
töön liittyviä perusteita. 

Tiiliseinät 

Italiassa tehdyn tutkimuksen raportti (Daniotti & Cecconi) esittelee tiiliseinille käytettä-
väksi taulukossa 4.3 esitetyn syklin, joka toistetaan säärasitusohjelmassa 150 kertaa. 
Koerakenteena toimii lämmöneristetty tiilirakenne, jossa on todellisen rakenteen pinta-
käsittelyt pinnoissaan. Oheisella menetelmällä voidaan tutkia sekä tiilirakenteen että sen 
pinnoitteen pitkäaikaiskestävyyttä. Oheinen testimenetelmä on Italian kansallisessa 
standardissa UNI 11156. 

Taulukko 4.3. Tiiliseinän nopeutettu säärasitus (UNI 11156). 

 

Vinyylipohjaisilla maaleilla tehdyn tutkimuksen mukaan oheinen 150 syklin säärasitus 
vastaisi 4 vuoden luonnollista rasitusta. Nopeutetun ja luonnollisen rasituksen yhteys 
perustuu maalipinnassa, oheisten rasitusten jälkeen, havaittuihin vaurioihin ja pinnan 
ikääntymisen visuaaliseen tarkasteluun. (Daniotti & Cecconi) 

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(minuuttia)

Sadetus (1 l/m²/min) +20 °C RH 95% 1
Olosuhdemuutos 20 °C  -20 °C ei muuteta 0,08
Jäädytys -20 °C RH 95% 1,5
Olosuhdemuutos -20 °C  +55 °C ei muuteta 1,25
Kostea lämmitys +55 °C RH 95% 1
Olosuhdemuutos +55 °C  +30 °C RH 95 %  RH 40 % 0,17
Kuiva lämmitys + UV +30 °C RH 40% 1,3
Olosuhdemuutos +30 °C  +20 °C RH 40 %  RH 95 % 0,08

Syklin kesto (minuuttia) 6,38
Syklejä (kpl) 150V

ai
he

 1
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Italian sääilmiöihin sen paremmin perehtymättä voidaan olosuhteiden todeta vastaavan 
kohtuudella luonnollista rasitusta. Sen sijaan ilmiöiden muuttumisnopeuteen ei tunnu 
kiinnitetyn huomiota. Tiilistä tehdyn koerakenteen jäädyttäminen -20 °C esitetyn 5 mi-
nuutin aikana tuntuu ankaralta niin tutkittavalle rakenteelle kuin käytettävälle kylmäko-
neelle. Jäädyttämiseen varattu aika on jostain syystä merkittävästi lyhyempi verrattuna 
jäädytyksen jälkeiseen lämmittämiseen. 

Poltetuille tiilille on esitetty testimenetelmä myös standardissa CEN/TS 772-22 (2006). 
Kyseisessä standardissa säärasitussykli on kolmivaiheinen – jäädytys, lämmitys ja sade-
tus. Kyseinen sykli on esitetty taulukossa 4.4. 

Taulukko 4.4. Tiiliseinän nopeutettu säärasitus (CEN/TS 772-22). 

 

Standardissa on otettu hyvin kantaa lämpötilojen muuttumisnopeuksiin, mutta perusteita 
niille ei ole esitetty. Jäädytysvaiheen pituus on kokonaisuudessaan 2 tuntia ja lämmitys-
vaiheen 20 minuuttia. Sadetus kestää vain 2 minuuttia. Sadetusmäärää ei voida verrata 
suoraan muihin standardeihin, koska standardissa CEN/TS 772-22 sadetusmäärä on 
ilmoitettu seinän leveysmetriä kohden. Standardissa ei kuitenkaan ole määritelty koe-
seinän leveyttä tai korkeutta, vaan ne voidaan valita vapaasti, kunhan pinta-ala on välillä 
0,25…0,5 m². 

Rappaus, kova alusta 

Standardi SFS-EN 1015–21 (2003) käsittelee rappauslaastin tarttumista alustaan. Tähän 
tutkimukseen liittyy nopeutettu säärasitus, joka on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vai-
heessa suoritetaan neljä lämmitys-jäädytys sykliä ja toisessa vaiheessa neljä upotus-
jäädytys sykliä. Syklien rakenne on esitelty tarkemmin taulukossa 4.5. Standardien ta-
voin, käytetylle syklille ei ole esitetty perusteita. 

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(tuntia)

Olosuhdemuutos +20 °C  -15 °C ei ohjata 0,33...0,5
Jäädytys -15 °C ei ohjata 1,5…1,67
Olosuhdemuutos -15 °C  +20 °C ei ohjata 0,25…0,33
Lämmitys +20 °C ei ohjata 0...0,083
Sadetus (6 l/min/m) +18…25 °C ei ohjata 0,033

Syklin kesto (tuntia) 2,37
Syklejä (kpl) 100V

ai
he

 1
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Taulukko 4.5. Rapatun seinän nopeutettu säärasitus (SFS-EN 1015–21). 

 

Italiassa oheinen säärasitussykli on hyväksytty käyttöön, mutta kyseistä sykliä käsittele-
vässä raportissa ei ole esitetty käytettävää syklimäärää. Standardin SFS-EN 1015–21 
(2003) esittelemää 8 syklin säärasitusta ei voida sen lyhyyden takia pitää varsinaisena 
pitkäaikaiskestävyyden tutkimusmenetelmänä. 

Italialaisessa tutkimuksessa säärasitussykliä on verrattuna luonnolliseen rasitukseen 
vertailemalla rappauksen tartuntaa alustaan säärasitussyklien ja luonnollisen rasituksen 
jälkeen. Tämän perusteella on esitetty malli, josta voidaan nähdä 140 säärasitussyklin 
vastaavan noin 5 vuoden luonnollista rasitusta. Vertailu on esitetty kuvassa 4.1 (Daniotti 
& Cecconi). 

 
Kuva 4.1 Nopeutetun säärasituksen vertaaminen luonnolliseen rasitukseen (Daniotti & Cecconi). 

Säärasitussyklien ja luonnollisen rasituksen välisen yhteyden perustaminen yhteen ma-
teriaaliominaisuuteen sisältää riskejä. Tiiliseinän päälle tehdyssä rappauksessa voi olla 
merkittäviä toimivuuspuutteita, kuten halkeamia ja kosteusvaurioita, ilman, että rappa-
uksen tartunta alustaan olisi heikentynyt. Eri rasitusilmiöiden aiheuttama turmeltuminen 
etenee rakenteessa eri nopeudella, jolloin toinen ilmiö voi heikentyä 140 syklissä vas-
taavasti kuin 2 tai 10 vuoden luonnollisessa rasituksessa. Rakenteen teknisen käyttöiän, 
esimerkiksi 20 vuotta, määrittäminen yhteen materiaaliominaisuuteen perustuen, voi 

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(tuntia)

Lämmitys +60 °C ei ohjata 8
Standardiolosuhteet +20 °C RH 65% 0,5
Jäädytys -15 °C ei ohjata 15
Standardiolosuhteet +20 °C RH 65% 0,5

Syklin kesto (tuntia) 24
Syklejä (kpl) 4

Upotus +20 °C - 8
Standardiolosuhteet +20 °C RH 65% 0,5
Jäädytys -15 °C ei ohjata 15
Standardiolosuhteet +20 °C RH 65% 0,5

Syklin kesto (tuntia) 24
Syklejä (kpl) 4

V
ai

he
 1

V
ai

he
 2
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tarkoittaa, että toisen ominaisuuden osalta säärasituskokeessa on saavutettu vasta esi-
merkiksi 10 vuoden luonnollisen rasituksen taso. 

Eristerappaukset 

ETAG004-ohje (2008) esittelee eristerappauksille käytettäväksi kaksivaiheisen sää-
rasitusohjelman. Ensimmäisessä vaiheessa toistetaan lämmitys-sadetus-syklejä 80 ker-
taa ja toisessa vaiheessa lämmitys-jäädytys-syklejä 5 kertaa. Syklien rakenne on esitetty 
taulukossa 4.6. 

Taulukko 4.6. Eristerappauksen nopeutettu säärasitus ETAG004 mukaan. 

 

Italialaisen tutkimuksen (Daniotti & Cecconi) mukaan oheinen ETAG004 (2008) esit-
tämä menetelmä ei kelpaa pitkäaikaiskestävyyskokeisiin. Italialaiset perustelevat tätä 
sillä, ettei se vastaa standardin ISO 15686-2 vaatimuksia lyhyt- ja pitkäaikaisesta rasi-
tuksesta. Oheisten syklien ei katsota kuvaavan materiaalin pakkasenkestävyyttä tai 
huomioivan UV-säteilyn vaikutusta pinnoitteen turmeltumiseen. Italialaiset perustavat 
syklinsä tehtyihin tutkimuksiin rakennuksen makroilmastossa. Näissä makroilmaston 
tutkimuksissa on huomioitu: ilman lämpötila, suhteellinen kosteus, tuulennopeus, suun-
ta ja yhtäjaksoisuus, sademäärä, infrapuna-säteilyn määrä sekä valonmäärä. Omiin tut-
kimuksiinsa pohjautuen italialaiset ovat esitelleet eristerappauksien testaukseen taulu-
kon 4.7 mukaisen syklin. (Daniotti & Cecconi) 

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(tuntia)

Lämmitys +70 °C RH 10%...RH 30% 2
Sadetus (1 l/m²/min) +15 °C ei ohjata 1
Kuivuminen 2
Olosuhdemuutos +20°C  +70 °C  RH 10%...RH 30% 1

Syklin kesto (tuntia) 6
Syklejä (kpl) 80

Lämmitys +50 °C < RH 30% 7
Olosuhdemuutos +50 °C  -20 °C ei ohjata 2
Jäädytys -20 °C ei ohjata 14
Olosuhdemuutos -20 °C  +50 °C ei ohjata 1

Syklin kesto (tuntia) 24
Syklejä (kpl) 5V

ai
he
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V

ai
he

 1

olosuhteita ei määritetty
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Taulukko 4.7. Eristerappauksen nopeutettu säärasitus Italiassa (UNI 8290). 

 

Italialaisten syklissä suoritetaan ETAG004-ohjeen tavoin rasitusilmiöt säärasituskokei-
den omassa vaiheessa. UV-säteilyn kestokyky tulee tämän säärasitusohjelman mukaan 
tutkituksi 25 tunnin altistamisella. 

Betoniyhdistyksen Eriste- ja levyrappauskirja (by57 2011) suosittelee myös ETAG004-
ohjeesta (2008) poikkeavan syklin käyttöä. Perusteena ovat kyseisen menetelmän puut-
teet pakkasenkestävyyden testaamisessa. Pakkarasituksen ei katsota vastaavan Suomen 
ilmaston luonnollisia rasituksia. Taulukossa 4.8 esitetty Eriste- ja levyrappauskirjassa 
esittämä säärasitussykli on käytössä myös TTY:llä. 

Taulukko 4.8. Eristerappauksen nopeutettu säärasitus Betoniyhdistyksen (by57 2011) suosituksen 
mukaan. 

 

Eriste- ja levyrappauskirja (by57 2011) määrittelee säärasitusohjelmassaan tarkasti vain 
vallitsevan ulkolämpötilan. Tästä johtuen muita tietoja on täydennetty taulukkoon 4.8 
TTY:llä tehtyjen säärasituskokeiden perusteella. Säärasitussyklin vaiheiden pituudet on 
määritetty Eriste- ja levyrappauskirjassa, mutta olosuhteiden muuttamisnopeudelle ei 
ole annettu aikarajoja. Tästä johtuen taulukon 4.8 viimeisessä sarakkeessa esitetyt ajan 
ovat TTY:n säärasituslaitteessa käytettyjä aikoja (uusi säärasituslaite / vanha säärasitus-
laite). Säärasituslaitteen olosuhteiden hallinnasta sisälämpötilan, sademäärän, tuulenno-
peuden ja ilmankosteuden määrittely jää säärasituskokeita suorittavalle taholle. Eriste- 

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(tuntia)

UV +35 °C RH 15% 1
Syklin kesto (tuntia) 1

Syklejä (kpl) 25
Sadetus (1 l/m²/min) +5 °C RH 100% 1
Jäädytys -20 °C ei ohjata 3
Lämmitys +30 °C RH 50% 1

Syklin kesto (tuntia) 5
Syklejä (kpl) 10

Lämmitys +75 °C RH 15% 1
Sadetus (1 l/m²/min) +20 °C RH 100% 1

Syklin kesto (tuntia) 2
Syklejä (kpl) 25

V
ai

he
 2

V
ai

he
 1

V
ai

he
 3

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(tuntia)

Sadetus (1 l/m²/min) ei ohjata ~ RH 100% 1
Olosuhdemuutos +25 °C  -20 °C ei ohjata 0,75 / 1,5
Jäädytys -20 °C ei ohjata 3,25 / 2,5
Olosuhdemuutos -20 °C  +65 °C ei ohjata 0,75 / 1,25
Lämmitys + IR +30 °C ei ohjata 2,25 / 1,75

Syklin kesto (tuntia) 8
Syklejä (kpl) 100V

ai
he

 1
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ja levyrappauskirjan ottama askel kohti yleistä testausohjelmaa on kuitenkin ETAG004 
(2008) ohjetta parempi Suomen ilmastoa mietittäessä. 

Kantavat ulkoseinärakenteet 

Daniotti ja Cecconi esittelevät säärasitussyklin myös kantaville ulkoseinärakenteille. 
Tämä säärasitussykli on esitetty taulukossa 4.9. 

Taulukko 4.9. Kantavien rakenteiden nopeutettu säärasitus. 

 
Oheista 50 säärasitussykliä verrataan vuoden luonnolliseen rasitukseen Brescian säätie-
tojen perusteella. Brescia on kaupunki Pohjois-Italiassa 100 kilometriä Milanosta itään. 
Säärasitussykliä on verrattu luonnolliseen rasitukseen tutkimalla ilmiöiden luonnollista 
toistumistiheyttä Bresciassa. Säätietojen perusteella lämpötila laskee keskimäärin 50 
kertaa vuoden aikana pakkasen puolelle. Vastaavasti lämpötilan on todettu nousevan yli 
30 °C n. 50 kertaa vuodessa. Säärasituksen vaikutuksia rakenteeseen arvioidaan 100 
syklin välein ja koko rasituksessa toistetaan 300 sykliä, jonka siis katsotaan vastaavan 
kuuden vuoden luonnollista rasitusta. Raportissa (Daniotti & Cecconi) ei ole yhteenve-
toa eri menetelmien välisestä vertailusta tai niiden suurista eroista (vrt. taulukot 4.5 ja 
4.7). 

Varhainen esimerkki betonirakenteen säärasituskokeesta 

Isossa-Britannissa Manchesterin lähellä betonirakenteille tehtiin kiihdytettyjä sää-
rasituskokeita jo 1940-luvulla. Käytetyn säärasitussyklin neljä kolmetuntista vaihetta 
olivat savurasitus, vesisade, jäädytys ja lämmitys. Savurasituksessa koerakenteen pin-
nalle ohjattiin hiilen polttamisessa syntynyttä savua. Yhtä 12 tunnin rasitusjaksoa seura-
si 36 tunnin tauko. Oheista sykliä toistettiin tarpeiden mukaan. Savurasitus oli käytän-
nössä ainoa poikkeus verrattaessa nykyaikaisiin rasitusohjelmiin. (Crawford & Murdock 
1943) 

4.4 Säärasituskokeiden arviointikriteerejä 

Nopeutetuissa säärasituskokeissa, materiaalien suorien kestävyyskokeiden tavoin (vrt. 
taulukko 4.2), lasketaan paljon silmämääräisen arvioinnin varaan. Silmin tehtävällä tar-
kastelulla arvioidaan tyypillisesti rakenteen halkeilua ja pinnoitteen turmeltumista. Sil-
mämääräiseen arviointiin on kuitenkin annettu vähän kriteerejä, millä syntyneitä vauri-

Lämpötila Suhteellinen kosteus Vaiheen kesto 
(tuntia)

Sadetus +20 °C ei ohjata 0,5
Olosuhdemuutos +20 °C  -20 °C ei ohjata nopea
Jäädytys -20 °C ei ohjata 1,5
Olosuhdemuutos -20 °C  +55 °C  RH 80% 1,3
Kostea lämmitys +55 °C RH 80% 1
Kuiva lämmitys +30 °C RH 40% 1,3

Syklin kesto (tuntia) 5,6
Syklejä (kpl) 300V

ai
he
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oita voisi luokitella. Toisin kuin materiaalien suorissa kestävyyskokeissa, nopeutetun 
säärasituksen jälkeen tehtyjen lujuuskokeiden tuloksia pyritään aina vertaamaan vertai-
lurakenteesta saatuihin tuloksiin, jotta nähdään ominaisuuksien todellinen heikentymi-
nen säärasituksessa. 

ETAG004-ohje (2008) listaa hyvin ne vauriot, joita eristerapattuun koeseinään ei saa 
säärasituksessa syntyä. Näitä vaurioita ovat vettä läpäisevät halkeamat, pinnoitteen vau-
riot (irtoaminen ja pullistuminen), lämmöneristeen saumojen kohdalle sijoittuvat hal-
keamat sekä rappauspinnan irtoaminen. Nämä ovat niitä, joihin silmämääräisessä arvi-
oinnissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota. ETAG004-ohje (2008) määrittelee yli 0,2 
mm halkeaman eristerappauksessa vettä läpäiseväksi. Halkeamaleveyksien mittaaminen 
tulisikin yhdistää säärasituskokeiden visuaalisen seurantaan. 

TTY:n säärasituskoeseinille tehty silmämääräinen arviointi on mukaillut Eriste- ja levy-
rappaus -kirjan (by57 2011) ohjeistusta, joka on käytännössä yhtenäinen ETAG004-
ohjeen kanssa, sillä erolla ettei koeseinää todeta säärasitusta kestämättömäksi pelkällä 
silmämääräisellä arvioinnilla. TTY:llä säärasituskokeen jälkeen koeseinän kosteuspitoi-
suutta on kartoitettu pintakosteudenosoittimella ja tarvittaessa otettu näytteet vau-
riokohdasta sekä ehjästä vertailukohdasta punnituskokeisiin, joilla materiaalin todelli-
nen kosteussisältö on määritetty. Tällä tavoin on varmistuttu siitä, onko syntyneestä 
vauriosta päässyt kosteutta rakenteeseen. 

Oheinen ETAG004:n ja by57:n esittämä silmämääräinen tarkastelu kohdistuu eristerap-
pauksiin, mutta sitä voidaan soveltaa muidenkin materiaalien kohdalla: mm. Daniotti ja 
Cecconi keskittyvät tiilimuurauksen vaurioiden arvioinnissa samoihin asioihin. Useisiin 
rakenteisiin liittyvät erilaiset julkisivupinnoitteet ja näiden kuntoa sekä värinmuutoksia 
on hyvä analysoida säärasituskokeiden yhteydessä (Daniotti & Cecconi). 

Silmämääräisesti tehtyjä havaintoja tukemaan olisi hyvä löytää mitattavia suureita. Jul-
kisivumateriaalista riippuen muodonmuutoksia voidaan seurata erilaisin siirtymäantu-
rein ja venymäliuskoin. Halkeilun seurauksena rakenteen kosteustekninen toimivuus voi 
heikentyä, mikä tarkoittaa kosteuden pääsyä rakenteeseen. Seuraamalla rakenteen eri 
osien kosteuspitoisuutta säärasituskokeen aikana, esimerkiksi ilmankosteusantureilla, 
pintakosteudenosoittimella ja kondenssiantureilla, saadaan kuva halkeilun vaikutuksesta 
kosteustekniseen toimintaan. Kun halkeilun seuranta on jatkuvaa, voidaan tutkia onko 
halkeilu seurausta lämpöliikkeistä vai pakkasrapautumisesta. 

Muita tärkeitä säärasituskokeiden arviointikriteerejä ovat erilaiset lujuuskokeet, joiden 
sisältö määräytyy pitkälti tutkittavassa materiaalissa aiemmin havaittujen heikkouksien 
mukaan. Eristerappauksille tyypillisiä lujuuskokeita ovat iskulujuuskokeet sekä tartunta-
lujuuskokeet rappauskerroksen ja lämmöneristeen välillä (ETAG004 2008). Tartuntalu-
juuskokeita tehdään usein myös kovan rappausalustan omaaville rapatuille rakenteille 
sekä muuratuille rakenteille. Muuratuille rakenteille ja betonirakenteille tyypillistä ovat 
myös puristuslujuuskokeet (Daniotti ja Cecconi). 
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Rapautumisten ja vaurioiden astetta ja laajuutta voidaan arvioida myös ohuthie- ja pin-
tahienäytteillä. Näillä menetelmillä on mahdollisuus määrittää mm. rakenteen huokoi-
suus, huokosjako sekä halkeamien sijainti ja koko. Oheisten lisäksi käytössä ovat kaikki 
kuntotutkimuksissa käytettävät menetelmät. 

4.5 TTY:n säärasituslaitteiden toimintaperiaate 

TTY:n säärasituslaitteet voidaan avata molemmista seinistään sekä katosta, mikä mah-
dollistaa valmiin koeseinäelementin siirtämisen säärasituslaitteen sisälle. Tämän jälkeen 
seinät ja katto suljetaan tiiviisti sekä koeseinän ja säärasituslaitteen vaipan välinen asen-
nusväli tiivistetään polyuretaanivaahdolla. 

Säärasituksessa koeseinä toimii ulkoseinän tavoin säärasituslaitteen ulko- ja sisäkammi-
on välillä. Ulkokammiossa tärkeimmät tekniset laitteet, joilla sääolosuhdetta hallitaan, 
ovat kylmäkone, lämmittimet, IR-säteilylämmittimet ja sadetussuuttimet. Sisäkammion 
olosuhdetta hallitaan lämmittimen ja koneellisen ilmanvaihdon avulla. Kummankin tilan 
olosuhdetta voidaan tämän lisäksi hallita ja muuttaa millä tahansa säärasituslaitteeseen 
kytkettävällä sähkölaitteella. 

Kuvassa 4.2 on esitetty TTY:n uuden säärasituslaitteen Petran poikkileikkaus ja teknii-
kan periaatteellinen sijoittelu laitteen sisällä. TTY:n säärasituslaitteita käsitellään tar-
kemmin työn käytännön osuudessa. 

 
Kuva 4.2. TTY:n uuden säärasituslaitteen Petran rakenne. 
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5 JULKISIVUJEN RASITUSTEKIJÄT 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL:n) Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyt-
töikää käsittelevän julkaisusarjan ensimmäinen osa (RIL 183-1.1-1992) esittelee eri 
standardien määrittelemät rakennuksiin kohdistuvat rasitukset. Taulukoituna kyseisessä 
julkaisussa ovat standardit ISO 6241 (1984), CIB (1983) ja ASTM E 632 (1981). 

Standardiin ISO 6241 (1984) on listattu kattavimmin rakennusten rasitustekijät, jotka 
tulee huomioida rakennuksia suunniteltaessa. Rasitustekijät on luokiteltu rasituslähteen 
mukaisesti rakennuksen sisäpuolisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin. Alla olevissa taulukois-
sa 5.1 ja 5.2 on taulukoituna standardin ISO 6241 mukaiset rakennuksiin kohdistuvat 
rasitustekijät. Taulukoissa on vihreällä värillä korostettu tyypillisiä suomalaisiin jul-
kisivuihin kohdistuvia rasituksia. 

Taulukko 5.1. Rakennuksiin kohdistuvat mekaaniset, elektromagneettiset ja lämmöstä johtuvat 
rasitukset (ISO 6241 1984). 

 
 

Ilmakehä Maaperä Rakennuksen käyttö Suunnittelun 
seuraamus

lumikuorma maanpaine
sade, vesikuormat vedenpaine

kutistuminen
viruma

lämpö- ja 
kosteusliikkeet

siirtymät painumat voimat ja muuttuvat 
kuormat

tuuli
rakeet

ulkoiset iskut
hiekkamyrskyt

ukkonen
lentokoneet
räjähdykset

liikenne tanssijat
koneiden äänet kodinkoneet
auringon säteily valaisimet

radioaktiivinen säteily radioaktiivinen säteily
staattinen sähkö
sähkön syöttö

magneettiset 
rasitukset

- - magneettikentät magneettikentät

lämpö lämmitys
jäätyminen
lämpöisku jäätyminen savukkeet

Ulkoiset rasitustekijät Sisäiset rasitustekijät

M
ek

aa
ni

se
t r

as
itu

ks
et

gravitaatio hyötykuormat omapaino

voimat ja 
muodon-

muutokset

jäätymisen 
aiheuttama paine vajoaminen käsittelykuormat

liike-energia maanjäristykset
sisäiset iskut

vesi-isku
kuluminen

värähtelyt ja 
äänet

liikenteen ja 
koneiden 

aiheuttama tärinä

äänet ja tärinä 
musiikista rakennuksen 

laitteista aiheutuva 
melu ja värähtely

E
le

kt
ro

m
ag

ne
et

ti-
se

t r
as

itu
ks

et säteily radon säteilypinta

sähköiset 
rasitukset salamat

tuli

hajavirta -

Lä
m

pö
ra

-
si

tu
ks

et

lämpötila
maaperän lämpö

käyttäjän tuottama 
lämpö
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Taulukko 5.2. Rakennuksiin kohdistuvat kemialliset ja biologiset rasitukset (ISO 6241 1984). 

 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjan toinen osa (RIL 
183-1.2-1992) sisältää reilun 50 sivun listauksen mahdollisista rasituksista. 

Julkisivut ovat jatkuvasti alttiina jonkinasteiselle sääolosuhteista johtuvalle rasitukselle. 
Oheisessa ISO 6241 (1984) jaottelussa sääolosuhteiden aiheuttamat rasitukset jakautu-
vat useamman rasitustyypin alle, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa. 

Tästä syystä käsittelen julkisivuihin kohdistuvat rasitukset rasituslähteiden mukaan jao-
teltuna seuraavasti: 

1) sääolosuhteet 
2) materiaaliominaisuudet 
3) ympäristö. 

Rasituslähteitä tutkittaessa on syytä muistaa, että rasitukset harvoin ilmenevät yksitel-
len, jolloin on huomioitava eri rasitustekijöiden yhteisvaikutus (Pentti 1988). 

Ilmakehä Maaperä Rakennuksen käyttö Suunnittelun 
seuraamus

ilman kosteus, 
tiivistyminen

vesisuihke vesivuodot

tiivistyminen tiivistyminen jätevesi
puhdistusaine

alkoholi
happi
otsoni

typpikaasu
palamistuotteet palamistuotteet

ammoniakki
negatiivinen 

sähkökemiallinen 
varaus

hiilihappo hiilihappo etikkahappo sulfidihappo
lintujen jätökset sitrushappo

rikkihappo hiilihappo
natriumhydroksidi natriumhydroksidi
kaliumhydroksidi

ammoniumhydroksidi
nitraatit kalsiumkloridi
fosfaatit sulfidit
kloridit laasti
sulfidit kipsi

rasva rasva
öljy öljy

musteet
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5.1 Sääolosuhteet 

Vallitsevat sääolosuhteet kohdistavat julkisivuihin jatkuvasti eriasteisia rasituksia. Rasi-
tuksen suuruus riippuu merkittävästi rakennuksen sijainnista ja ympäristöstä, alueen 
ilmastosta sekä julkisivun ilmansuunnasta. Diplomityön rajauksen mukaisesti keskity-
tään Suomessa tyypillisesti esiintyviin sääilmiöihin.  

Sääolosuhteista julkisivuihin kohdistuvat rasitukset on esitetty taulukossa 5.3, jossa on 
lisäksi esitetty rasituksen tyyppi. Taulukko on tehty pohjautuen standardin ISO 6241 
(1984) listaamiin rasituksiin. 

Taulukko 5.3. Sääolosuhteista johtuvat julkisivujen rasitukset. 

 
Sääolosuhteista johtuvista rasituksista tarkemmin on syytä käsitellä kosteusrasitukset, 
tuulikuorma, lämpötila sekä auringon säteily. 

5.1.1 Kosteusrasitukset 

Kosteusrasitus on yksi merkittävimmistä julkisivun rasituksista, koska useat turmeltu-
misilmiöt ovat kosteuden aikaansaamia tai säätelemiä (Mattila, J. 2008). Lyhytaikainen 
kosteus ei niinkään ole ongelma vaan ongelmat ilmaantuvat usein, kun kosteusrasitus on 
jatkuva, eikä rakenne pääse välillä kuivumaan. 

Kaikki mineraalipohjaiset julkisivumateriaalit ovat huokoisia ja kosteutta läpäiseviä. 
Vesihöyry liikkuu rakenteessa diffuusiona ja ilmavirran mukana konvektiona vuotokoh-
tien kautta. Veden muodossa kosteus liikkuu kapillaarisesti ja gravitaation avulla. Ku-
vassa 5.1 (Hietala et al. 1998) on esitetty veden liikkumista julkisivun pinnalle ja sen 
muodoissa. 

Rasitustekijä Rasitusluokka
jäätymisen aiheuttama paine
lämpö- ja kosteusliikkeet
tuuli
rakeet
ukkonen
auringon säteily
salamat
lämpö
jäätyminen
lämpöisku
ilmankosteus, tiivistyminen
sadevedet

mekaaniset rasitukset

elektromagneettiset 
rasitukset

lämmöstä ja lämpötilasta 
aiheutuvat rasitukset

kemialliset rasitukset
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Kuva 5.1. Veden liikkuminen julkisivurakenteen pinnalla (Hietala et al. 1998). 

Julkisivun kosteuslähteet on esitetty kuvassa 5.2, joista vesisateiden vaakakomponentti 
eli viistosade on kosteuslähteistä selvästi suurin. Kuva 5.2 pohjautuu RIL:n Rakennus-
materiaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjaan (RIL 183-3.1…2-1994). 

 
Kuva 5.2. Julkisivun tyypilliset kosteuslähteet 

Saderasituksen lisäksi julkisivuihin kohdistuu kosteusrasitusta rakenteen sisältä, mikä 
voi johtua vesivuodoista, rakennekosteudesta tai rakennuksen normaalista käytöstä 
(by44 1998, s.23). 

Kosteuslähteissä vapaana olevan veden määrää ei voida hallita, mutta julkisivun lopulli-
sesti saaman kosteusrasituksen suuruuteen vaikuttavat hyvän rakennustavan mukaiset 
ratkaisut. Kosteusrasitusta vähentäviä rakenteita ovat mm. riittävän kauas seinästä ulot-
tuvat räystäät sekä toimiva vedenpoisto katolta. Maaperästä tulevaa kosteusrasitusta 
voidaan vähentää oikein kallistetulla vierustäytöllä ja maapohjan kuivatuksella sekä 
järjestämällä rakenteeseen kapillaarikatko estämään maaperästä nouseva kosteus. 
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Julkisivun saama kosteusrasitus ei aina ole silmin havaittavissa. Sekä ulkoilmassa että 
rakennuksen sisäilmassa on aina kosteutta, joka fysiikan lakien mukaisesti pyrkii tasoit-
tumaan korkeammasta pitoisuudesta kohti matalampaa pitoisuutta. Ulko- ja sisäilman 
kosteussisällöstä riippuen seinän läpi on jatkuva kosteusvirta, jonka suunta riippuu il-
man kosteussisällöistä. Diffuusiona liikkuvan kosteuden kulkua pyritään säätelemään 
julkisivumateriaalista riippuen erilaisilla kosteussuluilla. 

Hyvän rakennustavan mukaisesti julkisivun kosteuspitoisuuden hallinta perustuu ennen 
kaikkea rakenteen kuivumisen mahdollistamiseen. Tuulen aiheuttamalla paine-erolla 
rakenteen yli on suuri vaikutus kosteuden kulkeutumisessa ja imeytymisessä julkisivu-
materiaaleihin, kuten kuvasta 5.1 voidaan havaita. 

5.1.2 Tuulikuorma 

Tuulen julkisivuihin kohdistaman tuulikuorman suuruus määritetään eurokoodin EN 
1991-1-4 (2011) mukaan. Standardin 254 sivua esittelevät hyvin yksityiskohtaiset tuu-
lenpaineen mallintamisen. Yksinkertaistettu laskentamenetelmä on esitetty mm. Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osassa B1 (1998). Tuulenpaineella on merkittävä 
vaikutus rakenneosien mitoitukseen, mutta myös rakennuksen saamaan säärasitukseen. 

Tuulikuorman suuruus riippuu rakennuksen sijainnista ja ympäristöstä sekä korkeudesta 
ja muodosta. Rakennukset jaetaan ympäristönsä perusteella viiteen maastoluokkaan, 
jotka on esitetty taulukossa 5.4. (SFS EN 1991-1-4 2011) 

Taulukko 5.4. Tuulikruoman maastoluokat 

 

Tuulikuorman suuruus on määritetty keskimääräisenä tuulennopeutena 10 minuutin 
aikana, jonka vuotuinen ylittymisen todennäköisyys on 2 % (Heinisuo 2008). Tämä 
tarkoittaa sitä, että kyseinen ilmiö toistuu keskimäärin kerran 50 vuodessa. Maastoluo-
kassa O tuulen aiheuttama rasitus on ankarin ja maastoluokassa IV vähäisin. Mitä suu-
rempi tuulennopeus on, sitä enemmän vettä kulkeutuu rakenteen sisälle. 

5.1.3 Lämpötila 

Lämpötilan nousun seurauksena julkisivumateriaalit laajenevat ja vastaavasti lämpötilan 
laskiessa supistuvat. Nämä lämpötilasta johtuvat lämpöliikkeet aiheuttavat julkisivuma-
teriaaleihin pakkovoimia, mikäli muodonmuutokset on estetty. Pakkovoimien seurauk-

Maastoluokka Maaston kuvaus
O avomeri
I laaja avoin maa-alue tai järvenselkä

II
maatalousmaa, satunnaisia pieniä esteitä kuten yksittäisiä 
rakennuksia, pensaikkoja ja puita

III
esikaupunki- ja teollisuusalueet, metsät, pientaloalueet, vaihtelevat 
viljelysalueet, joissa on maatilarakennuksia ja metsäsaarekkeita

IV
kaupunkien keskusta-alueet, rakennusten keskimääräinen korkeus 
yli 15 m.
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sena rakenteeseen voi syntyä halkeamia. Halkeilua pyritään estämään julkisivumateriaa-
lista riippuen mm. liikuntasaumoin. 

Suomen ilmastossa talven pakkaset muodostavat yhden merkittävämmistä julkisivun 
rasitustekijöistä. Pakkasvaurioiden syntymisessä merkittävänä osatekijänä on julkisivu-
materiaalien huokosissa oleva vesi, joka on edellytyksenä pakkasrapautumiselle. Kuiva-
na jäätyessäänkin rakennusmateriaalien ominaisuudet voivat muuttua ja niistä voi tulla 
hauraampia. (Mattila, J. 2008) 

Julkisivurakenteen lämpötilan laskiessa 0 °C alapuolelle julkisivumateriaali supistuu 
lämpölaajenemiskertoimensa mukaisesti. Samanaikaisesti materiaalissa oleva jäätyvä 
vesi laajenee 9 % (Pentti 1988). Näiden erisuuntaisten muodonmuutosten seurauksena 
materiaaliin tulee halkeamia, ellei vesi pääse laajenemaan materiaalin ilmatäytteisiin 
huokosiin. 

Kesällä suorassa auringon paisteessa olevat rakennuksen osat voivat lämmitä selvästi 
ympäröivää ulkoilmaa ja varjokohtia lämpimämmiksi. Korkeiden pintalämpötilojen 
seurauksena materiaaliominaisuudet voivat muuttua ja turmeltua. Epätasaisesta lämpö-
jakaumasta on seurauksena myös osien välinen erisuuruinen lämpölaajeneminen, mikä 
voi johtaa rakenteen halkeiluun tai epähomogeenisten julkisivun osien irtoamiseen toi-
sistaan (Mattila, J. 2008). 

Kesällä nopeasti muuttuvat sääolosuhteet voivat aiheuttaa julkisivuun lämpöiskuksi 
kutsutun rasituksen. Lämpöiskussa auringon lämmittämän julkisivun pintalämpötila 
putoaa nopeasti kymmeniä asteita vesisateen seurauksena. Lämpöisku voi lämpölaaje-
nemisen tavoin aiheuttaa julkisivuun halkeamia. 

Tasalämpöiseen rakenteen kohtaan voi syntyä halkeamia materiaalikerrosten erisuurui-
sista lämpölaajenemiskertoimista johtuen. Materiaalien lämpölaajenemiskertoimet on 
hyvä huomioida suunniteltaessa eri materiaalien rajapintoja ja julkisivuihin liittyviä 
rakenteita ja detaljeja. (RIL183-2.32-1995) 

Suoran auringon säteilyn johdosta orgaanisten materiaalien ominaisuudet voivat heiken-
tyä muunkin kuin korkean lämpötilan seurauksena. 

5.1.4 Auringon säteily 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjan oppaan (RIL-183-
3.1…2-1994) mukaisesti valon tiedetään muuttavan värejä ja vaurioittavan pintamateri-
aaleja. Pinnoilla näkyvät esteettiset vauriot eivät kuitenkaan aina yksistään selity aurin-
gon ultravioletti-säteilyllä (UV-säteily) vaan voivat johtua myös kosteuden ja biologis-
ten tekijöiden aiheuttamasta rasituksesta tai näiden yhteisvaikutuksesta. 

Auringon UV-aallonpituudet voivat vaurioittaa kaikkia orgaanispohjaisia aineita, kuten 
puuta, öljyjä, liimoja ja muoveja, joita käytetään mm. julkisivujen pintaverhous- ja pin-
noitemateriaaleissa. Sen sijaan mineraalipohjaiset (mm. betoni, tiilet, harkot ja laasti) ja 
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keraamiset materiaalit sekä lasit harvemmin turmeltuvat auringon UV-säteilyssä. (RIL 
183-3.3…4-1995) 

Julkisivumateriaalin pinnoitteen yhtenä pääasiallisena tehtävä on suojata varsinaista 
julkisivumateriaalia. Näin ollen pintamateriaalin turmeltuminen yleensä kasvattaa aina-
kin julkisivun saaman kosteusrasituksen määrää, mikä taas kasvattaa muiden turmeltu-
misilmiöiden vaikutusta. 

5.2 Materiaaliominaisuudet 

Materiaaliominaisuuksista johtuvista rasituksista Betoniyhdistyksen Eriste- ja levyrap-
pauskirja 2011 (by50 2011) nostaa esille rakenteen omapainon sekä materiaalin lämpö-
laajenemisesta johtuvat pakkovoimat. Omapaino on julkisivumateriaalista riippuva ja 
rakenteen kestävyys sitä vastaan varmistetaan rakenneosien mitoituksessa käytettävillä 
osavarmuuskertoimilla. Näin varmistetaan rakenneosan kantavuus suunnitellun käyt-
töiän ajan. Taulukossa 5.5 on esitetty diplomityön rajauksen mukaisten materiaalien 
tiheyksiä. Tiheydet voivat vaihdella hieman tuotteen valmistajasta riippuen. 

Taulukko 5.5. Mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien tiheyksiä. 

 
Rappauksia koskien on ilmoitettu tyypillinen omapaino neliömetriä kohden, koska näi-
den materiaalipaksuudet ovat tyypillisesti ohuita: ohutrappauksilla 5-10 mm ja paksu-
rappauksilla 20–25 mm. Eristerappausjärjestelmien omapainoon vaikuttaa merkittävästi 
käytettävä eristemateriaali ja valittu eristepaksuus. Levyrappauksien kohdalla huomioi-
daan levyrappauslevyn lisäksi rappaus ja vaadittavat rangat, jotka voivat alumiinin li-
säksi olla puuta tai terästä. 

Toinen merkittävä materiaaliominaisuuksista johtuva rasitus on seurausta materiaali-
kohtaisesta pituuden lämpölaajenemisesta. Taulukossa 5.6 on esitetty rajauksen mukais-
ten materiaalin pituuden lämpölaajenemiskertoimia. 

Materiaali Tiheys kuivana (kg/m³)
Betoni 2300
Kalkkisementti ja sementtilaasti 1800…2000
Tiili 1200…1800
Kalkkihiekkatiilet 1500…1900
Kevytsoraharkot 650…1000
Ohutrappaus 0,15…0,2 kN/m²
Paksurappaus 0,6 kN/m²
- Lämmöneristeet 15…120
Levyrappauslevy 500…1200
- Alumiiniranka 2700
Graniitti 2600…2900
Vuolukivi 2980
Marmori 2600…2900
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Taulukko 5.6. Mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien lämpölaajenemiskertoimia. 

 

Julkisivua suunniteltaessa on tärkeä kiinnittää huomiota kaikkien julkisivumateriaalien 
lämpölaajenemiseen, koska materiaalien erisuuruinen lämpölaajeneminen voi johtaa 
halkeiluun. Tärkeitä huomioitavia kohtia julkisivun lämpölaajenemiskäyttäytymistä 
mietittäessä ovat liikuntasaumojen lisäksi liittyvät rakenteet, eri materiaaleista koostuvat 
päällekkäiset rakennekerrokset sekä erilaiset liittyvät detaljit. 

Taulukkoon 5.7 on koottu muutamia tavanomaisia julkisivujen yhteydessä käytettäviä 
materiaaleja ja niiden lämpölaajenemiskertoimia. 

Taulukko 5.7. Julkisivuihin liittyvien materiaalien lämpölaajenemiskertoimia. 

 
Puun lämpölaajenemiskerroin voi olla moninkertainen verrattuna mineraalipohjaisiin 
julkisivumateriaaleihin, jolloin niiden yhteensovittamisessa on omat haasteensa. Puun 
käyttäytymisessä lämpölaajenemista suurempi haaste on puun suuret kosteuden aiheut-
tamat muodonmuutokset varsinkin kohtisuoraan puunsyitä vastaan. Taulukkoon 5.8 on 
koottu muutamien materiaalien kosteuden aiheuttamia muodonmuutoksia. 

Taulukko 5.8. Julkisivumateriaalien kosteuden aiheuttamia muodonmuutoksia. 

 

Materiaali
Pituuden lämpötilakerroin 

(10-6/°C)
Betoni 7…14
Kalkkisementti ja sementtilaasti 8…14
Tiili 4…6
Kalkkihiekkatiilet 8
Kevytsoraharkot 6
- Lämmöneristeet 5…10
Levyrappauslevy 8
- Alumiiniranka 24
Graniitti 5…9
Vuolukivi 20
Marmori 9

Materiaali
Pituuden lämpötilakerroin 

(10-6/°C)
Teräs 12
RST-teräs, messinki, kupari 16…18
Puu (levyrappauksen ranka) 5…30

Materiaali
Kosteuden aiheuttamat 

muodonmuutokset 
(mm/m)

Betoni 0,3…1
Tiili 0,005…0,01
Kalkkihiekkatiilet 0,2
Puu (kohtisuoraan puunsyitä 
vastaan) 10

Puu (syiden suunnassa) 0,5
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Puuta on edellä mainitusta huolimatta käytetty jonkin verran rappausten alustana. Ruot-
sissa puun käyttäminen rappausten yhteydessä on tuottanut enemmän ongelmia kosteu-
den keston kuin muodonmuutosten kanssa. (Puurakenteisten ohutrappausseinien koste-
usongelmat 2008) 

Edellä mainittujen lisäksi ongelmia voivat aiheuttaa materiaalista riippuvat muut muo-
donmuutokset, joita ovat mm. kuivumiskutistuma sekä pitkänajan viruma. (Mattila, J. 
2008) 

5.3 Ympäristö 

Ilman sisältämät ainesosat: happi, hiilidioksidi, pöly, typpioksidit, rikkioksidit, nitraatit, 
fosfaatit ja sulfaatit sekä suolat ja kloridit vaikuttavat moneen turmeltumisreaktioon. 
Reagoidessaan auringonvalossa veden kanssa ne muodostavat erilaisia yhdisteitä, jotka 
heikentävät materiaaliominaisuuksia. (Mattila, J. 2008) 

Muodostuvat hapot syövyttävät emäksistä sementtikiveä muuttamalla kalsiumyhdisteet 
kyseisten happojen kalsiumsuoloiksi. Seurauksena on sementtikiven sisäisen rakenteen 
turmeltuminen. Betoniyhdistyksen julkaisun by32 (1992) mukaan rikkihappo on muita 
vaarallisempi, koska sen reaktiotuotteet, sulfaatit, ovat tilavuudeltaan lähtöaineita suu-
rempia.  

Happi osallistuu metallien korroosioon ja orgaanisten aineiden molekyylirakenteen 
pilkkoutumiseen. Hiilidioksidilla on vaikutusta betonin karbonatisoitumiseen ja siten 
betoniterästen korroosioon. (RIL 183-3.3-4-1995) 

Pöly ja muut ilman sisältämät hiukkaset kuten siitepölyt ja itiöpölyt vaikuttavat ensisi-
jaisesti vain rakenteen ulkonäköön. (RIL 183-3.3-4-1995) Kasvillisuuden (sammalet, 
levät ja juuret) tunkeutuminen rakennusmateriaaliin voi aiheuttaa mekaanista vaurioi-
tumista. Rakenteen pinnalla kasvava kasvillisuus voi hidastaa rakenteen kuivumista, 
minkä seurauksena muiden rasitusten vaikutus kasvaa. (by32 1992) 

Diplomityön rajauksen mukaisten julkisivumateriaalien välillä on suuria eroja niiden 
kyvyssä kestää rakennuksen ympäristön käytöstä aiheutuvia mekaanisia rasituksia. Eris-
terappaukset ovat tässä suhteessa kaikkein heikoimpia, minkä johdosta Betoniyhdistyk-
sen Eriste- ja levyrappauskirja (by57 2011) nostaa mekaanisen rasituksen pahimmaksi 
ympäristöstä aiheutuvaksi rasitukseksi. Mekaanista rasitusta syntyy rakennuksen ympä-
ristössä tapahtuvan luonnollisen käytön seurauksena. Mekaaninen rasitus voi olla luon-
teeltaan pistemäisiä iskuja, laajempi alaisia törmäyksiä sekä hankausta. Muiden jul-
kisivumateriaalien kohdalla mekaaninen rasitus vaurioittaa ensimmäisenä pinnoitteita, 
mikä voi altistaa varsinaisen julkisivumateriaalin aiempaa suuremmalle rasitukselle. 

Eristerappausjärjestelmät luokitellaan ETAG004-ohjeen (2008) mukaisesti iskunkestä-
vyytensä perusteella kolmeen käyttöluokkaan, jotka kuvaavat niihin todennäköisesti 
kohdistuvaa mekaanista rasitusta. Iskukestävyysluokat ankarimmasta alkaen ovat: 
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I) Maan tasalla olevat seinät, joiden läheisyyteen ihmisillä on esteetön pääsy. 
II) Iskukorkeudella oleva seinät, jotka ovat alttiina heitetyillä esineille. 
III) Rakenteet, jotka eivät todennäköisesti altistu iskuille tai heitetyille esineille. 

Kyseisen luokitus kuvaa hyvin julkisivun saamaa mekaanista rasitusta myös muiden 
julkisivumateriaalien kohdalla. 

Ympäristöstä julkisivuun kohdistuva tärinä voi olla seurausta rakenteen ympäristön lii-
kenteestä, lähellä tehtävistä räjähdystöistä tai rakennuksen normaalista käytöstä, erityi-
sesti teollisuuslaitosten kohdalla. Tärinä aiheuttaa aluksi mikrohalkeamia, jotka ajan 
myötä kasvavat tärinän toistuessa. Mikrohalkeamien seurauksena rakenteen saama kos-
teusrasitus voi kasvaa. (by44 1998) 

5.4 Rasitustekijöiden yhteisvaikutus 

Kuten jo edellä on todettu, rasitukset harvemmin esiintyvät vuorotellen, jolloin julkisi-
vun saama rasitus on useamman tekijän summa. Samanaikaisesti esiintyvät rasitusilmiöt 
vahvistavat toistensa julkisivun turmelevaa vaikutusta.  

Alla on listattuna muutamia rasitusyhdistelmiä, joissa rasitus on merkittävästi voimak-
kaampi kuin jos ilmiöt tapahtuisivat erillään: 

1) Märkänä jäätyminen 

Vesisadetta tai muuta merkittävää kosteusrasitusta seuraa rakenteen lämpötilan las-
keminen pakkasen puolelle ennen rakenteen kuivumista. Mitä kosteampi rakenne 
jäätyessään on, sitä suurempi pakkasrasitus on. 

2) Lämpöisku 

Vesisade, joka osuu auringon selvästi lämmittämälle julkisivupinnalle, jonka seura-
uksena julkisivun lämpötila putoaa nopeasti jopa kymmeniä asteita. Voimakkaim-
millaan ilmiö on kuumina kesäpäivinä, jolloin auringon pitkäaikaista lämmittävää 
vaikutusta seuraa ukkoskuuron tuoma äkillinen lämpötilan lasku. 

3) Veden liike 

Vesisateen yhteydessä tuulenpaine lisää kosteusrasitusta painaessaan vettä rakentei-
siin. Erityisiä ongelmakohtia ovat aiemmin syntyneet halkeamat ja pintakäsittelyn 
vauriot sekä ongelmat detaljeissa, joista vesi voi päästä rakenteen sisälle. 

4) Biologinen rasitus 

Biologiseen rasitukseen liittyy oleellisesti riittävä kosteus ja lämpötila, jotka luovat 
eliöille suotuisammat elinolosuhteet. Kosteuspitoisuuden ja lämpötilan kasvaminen 
tarkoittavat useimmissa tapauksissa myös biologisen rasituksen kasvamista. Jul-
kisivupintaan syntynyt kasvusto entisestään auttaa pitämään kosteuspitoisuuden 
kasvamiselle suotuisana. 
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5) Kemiallinen rasitus 

Kemialliset reaktiot ovat usein sitä nopeampia, mitä korkeampi lämpötila on. Riittä-
vän korkea kosteuspitoisuus on myös usean kemiallisen reaktion edellytys. Kemial-
lisissa reaktioissa merkittävä rooli on myös julkisivumateriaalin sisältämillä tai ym-
päristöstä tulevilla reaktiokykyisillä aineilla. 

6) UV-säteily, lämpö ja kosteus 

Pinnoitteiden turmeltumiseen liittyvät usein auringon säteily, sen tuottama lämpö, 
materiaalin riittävä kosteus sekä biologinen tai kemiallinen ilmiö. Turmeltuminen on 
voimakkaampaa, kun edellä mainitut rasitukset ilmenevät yhdessä. 

5.5 Julkisivujen turmeltuminen 

Monesti aiempien rasitusten seurauksena julkisivuun syntyneet vauriot altistavat julki-
sivun jatkossa suuremmalle rasitukselle, esimerkkinä pinnoitteen vauriot kasvattavat 
varsinaisen julkisivumateriaalin kosteusrasitusta. Tämän seurauksena rasitusilmiöiden 
vaikutus kertaantuu rakennusmateriaalin teknisen iän karttuessa ja pienten vaurioiden 
ilmetessä, eikä julkisivumateriaali lähestyessään teknisen käyttöikänsä loppua enää kes-
tä samaa rasitusta kuin uutena. Tällöin julkisivun turmeltuminen on kiihtyvää. 

Toisaalta vakavat puutteet julkisivun pitkäaikaiskestävyydessä, jotka ovat usein seura-
usta suunnittelu- tai työvirheistä, voivat ilmentyä välittömästi rakentamisen jälkeen, 
jolloin suurin osa vaurioista syntyy välittömästi ja vaurioituminen hidastuu ajan kulues-
sa. Tällöin puhutaan hidastuvasta turmeltumisesta. Kuvassa 5.3 on esitetty julkisivun 
turmeltumista ajan funktiona (Mattila, J. 2008). 

 
Kuva 5.3. Julkisivun turmeltuminen ajan funktiona (Mattila, J. 2008). 

Julkisivumateriaalien vaurioitumisnopeus voi osaltaan selittyä myös säärasitusten vuo-
tuisilla vaihteluilla, jotka voivat olla merkittävät pahimpien rasitustekijöiden osalta. 
Kuvassa 5.4 (Mattila, J. 2008) on esitetty julkisivun turmeltumista rasitustason ja ajan 
funktiona. Kun rasitus ylittää tietyn kriittisen tason syntyy julkisivumateriaaliin vaurioi-
ta, tällöin kulloinkin vallitseva rasitustaso vaikuttaa merkittävästi julkisivun turmeltu-
misnopeuteen. 
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Kuva 5.4. Julkisivun turmeltuminen rasitustason ja ajan funktiona (Mattila, J. 2008). 

Hidastuva turmeltuminen kertoo usein merkittävästä suunnittelu- tai työvirheestä, jonka 
seurauksena julkisivun näkyvä turmeltuminen käynnistyy heti ensimmäisten rasitusteki-
jöiden vaikutuksesta. Useimmissa tapauksissa turmeltuminen on kuitenkin aluksi hidas-
ta, eikä näkyviä vaurioita välttämättä ole havaittavissa julkisivupinnalta. Ensimmäisten 
näkyvien vaurioiden kohdalla turmeltuminen on kuitenkin nopeutunut, jolloin vaurioita 
syntyy jatkossa kiihtyvään tahtiin. 

Esimerkiksi betoniterästen korroosioon johtava tapahtumaketju etenee aluksi huomaa-
matta betonin sisällä. Betoniterästen korroosion edetessä reaktiotuotteiden suuremman 
tilavuuden betoniin luoman sisäisen paineen myötä betonipinta murtuu, jolloin vaurio 
tulee silmämääräisesti havaittavaksi. Samalla kyseisen kohdan vaurioituminen nopeutuu 
aiemmasta, kun betoniteräksen suoja poistuu, eivätkä kosteuden kulkua estävät pintakä-
sittelyt enää estä kosteuden pääsyä kyseiseen kohtaan. 

Aluksi hitaasti etenevä ja loppua kohden kiihtyvä vaurioituminen voi antaa kiinteistön 
omistajalle kuvan, että vaurioita ei ole havaittavissa, jolloin voidaan luopua säännölli-
sestä kiinteistön kunnossapidosta. Tämä menettely ei kuitenkaan ole suotava. 
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6 JULKISIVUJEN TYYPILLISET VAURIOT 

6.1 Rapatut julkisivut 

Rapattujen julkisivujen vauriot on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella millaiselle 
alustalle rappaus on tehty. Perinteisesti rappaus on tehty kovan mineraalipohjaisen ma-
teriaalin (tiili, kalkkihiekkakivi, kevytbetoni, betoni tai kevytsorabetoni) päälle. Toisena 
rappausten ryhmänä ovat viime aikoina lisääntyneet eriste- ja levyrappaukset, joissa 
rappaus tehdään lämmöneristeen tai rakennuslevyn päälle. 

6.1.1 Kova rappausalusta 

Betoniyhdistyksen oppaan Rapatun julkisivun kuntotutkimus (by44 1998) mukaan ko-
valle alustalle tehtyjen rappausten vaurioita ovat ulkonäkövirheet (mm. kuluminen, 
sammalet), maalipinnan vauriot (halkeilu, hilseily, irtoaminen), rappauslaastin vauriot 
(halkeilu), rappausalustan vauriot (liikkeet, halkeilu) sekä detaljien vauriot. Oheiset vau-
riot ovat pääasiallisesti seurausta laastin pakkasrapautumisesta, UV-säteilystä sekä liit-
tyvien rakenteiden liikkeistä. 

Eveliina Mattilan diplomityö Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus, ohje yritykselle 
(Mattila, E. 2010) keskittyy by44:sen (1998) tavoin koville alustoille tehtyjen rappaus-
ten vaurioihin. Yhtenä isompana vauriokokonaisuutena Mattilan mukaan ovat maalipin-
nan tai pinnoitteiden vauriot, jotka ovat seurausta mm. auringon UV-säteilystä, ilman 
epäpuhtauksista ja biologisista rasituksista. Pinnoitteiden vaurioiksi on lueteltu kulumi-
nen, liituuntuminen, likaantuminen, suolanmuodostus, värin haalistuminen sekä pinnoit-
teen hilseily, halkeilu ja irtoaminen. (Mattila, E. 2010) 

Toisena isompana kokonaisuutena työ esittelee rappauspinnan ja -laastin halkeilun ja 
vauriot, jotka ovat seurausta laastien pakkasrapautuminen. Muita rappauspinnan halkei-
lun ja vaurioiden syitä ovat rappausalustan vauriot ja liikkeet (Mattila, E. 2010). Alustan 
ja rappauksen halkeilu on seurausta seinän osien erisuuruisista tai estetyistä lämpöliik-
keistä. Halkeilu voi olla seurausta myös suunnitteluvirheistä, joita ovat vääränlainen 
pinnoitemateriaali, huonosti suunniteltu vedenpoisto sekä väärin tai huonosti toteutetut 
detaljit. 

Koko julkisivurakenne koostuu tyypillisesti useasta päällekkäisestä materiaalikerrokses-
ta - rappauskerroksiakin voi vanhoissa rakennuksissa olla useita, jos korjaus on tehty 
vanhan rappauskerroksen päälle. Virheellisesti tehdyt korjaukset ja vanhojen laastiker-
rosten vauriot voivat aiheuttaa vaurioita myös pintarakenteeseen. Pintakerroksen vauriot 
ja niiden syyt eivät välttämättä kerro alkuperäistä vaurion aiheuttajaa. Esimerkiksi van-
han pakkasrapautuneen rappauskerroksen päälle tehty korjaus voi irrota alustastaan 
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lämpöliikkeiden seurauksena siitä huolimatta, että uuden kerroksen kestävyydessä ei 
olisi puutteita. 

6.1.2 Eriste- ja levyrappaukset 

Eriste- ja levyrappausten vauriot liittyvät usein huonoon kosteustekniseen toimivuuteen. 
Tämä näkyy julkisivudetaljien yhteydessä ilmenevinä pakkasvaurioina, kun vesi on 
päässyt verkotuslaastikerrokseen. Puutteet vedeneristyksessä voidaan havaita tutkimalla 
julkisivua välittömästi vesisateen jälkeen, jolloin märät kohdat näkyvät pinnan tummen-
tumina. Pidempään jatkunut paikallinen kosteusrasitus näkyy julkisivupinnan likaantu-
misena. (by57 2010) 

Muita tyypillisiä eriste- ja levyrappausten vaurioita ovat lämpöliikkeistä ja pakkasrasi-
tuksesta seuranneet halkeamat. 

TTY:n vanhassa säärasituslaitteessa on varsinkin viime vuosina testattu lukuisien val-
mistajien eriste- ja levyrappausjärjestelmiä Eriste- ja levyrappauskirjaan (by57 2010) 
hyväksytyllä syklillä. Näissä säärasituskokeissa ilmenee tyypillisesti seuraavia vaurioi-
ta: 

 Ikkunapielistä alkavat halkeamat, jotka ovat seurausta lämpöliikkeistä ja/tai 
pakkasrapautumisesta. Osassa tapauksista halkeamat johtuvat vääränlaisesta ik-
kunapellin detaljista tai puutteellisista ikkunanurkkien lisäverkosta. 

 Eristeiden tai rappauslevyjen saumojen kohdalla sijaitsevat halkeamat, jotka 
ovat seurausta eristeiden lämpöliikkeistä ja/tai virheellisestä verkotuksesta. 

 Verkotuslaastin pakkasrapautuminen, joka on seurausta vääränlaisesta detaljista 
rappauspinnan ja sokkelin liitoksessa. Tällöin vesi pääsee suunnitellun vastaises-
ti imeytymään suoraan verkotuslaastiin. 

6.2 Betonijulkisivut 

Betoniyhdistyksen julkaisun Betonijulkisivun kuntotutkimus 2002 (by42 2002) mukaan 
merkittävimmät betonijulkisivujen turmeltumisilmiöistä ovat betonin pakkasrapautumi-
nen sekä raudoitteiden korroosio. Muita merkittäviä betonijulkisivujen vaurioita ja on-
gelmia ovat kosteustekniset toimivuuspuutteet, muodonmuutokset sekä metalliosien ja 
pintakäsittelyjen vauriot. (by42 2002) 

Kosteus on merkittävin betonin rasituslähteistä, koska se on mukana useimmissa beto-
nin turmeltumisilmiöistä. Tuoreen betonin alkalinen ympäristö passivoi betoniraudoit-
teet, jolloin korroosio ei käynnisty kosteissakaan oloissa. Raudoitteiden korroosio on 
seurausta betonin alkalisuuden häviämisestä, joka johtuu betonin karbonatisoitumisesta 
tai betonissa olevista klorideista. 

Betonin rapautuminen voi pakkasrasituksen lisäksi johtua ettringiittireaktiosta tai alkali-
runkoainereaktiosta. Molemmissa betonissa tapahtuvien reaktioiden lopputuotteiden 
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tilavuus on lähtöaineita suurempi. Betonin riittävä kosteuspitoisuus on molempien reak-
tioiden edellytys. (by42 2002) 

Pintakäsittelyjen vauriot ovat usein seurausta auringon UV-säteilystä, korkeista lämpöti-
loista, kosteusrasituksesta, mekaanisesta rasituksesta tai muista syntyneistä vaurioista, 
kuten pakkasrapautumisesta. (by42 2002) 

Halkeamia ja muodonmuutoksia voi lisäksi syntyä elementtien asentamisen yhteydessä 
sekä betonin materiaaliominaisuuksista (mm. kuivumiskutistuma, kutistumaerot ja läm-
pöliikkeet) johtuen. Elementtien kaareutuminen on seurausta muodonmuutoseroista, 
joita syntyy esimerkiksi pakkasrapautuneen betonin turpoamisen yhteydessä. (by42 
2002) 

Julkisivujen korjausopas (Haukijärvi et al. 2009) nostaa edellä mainittujen lisäksi esille 
korjaustarvetta aiheuttavina tekijöinä rakenteissa esiintyvät ympäristölle ja terveydelle 
vaaralliset aineet sekä väärin tehdyt aiemmat korjaukset. 

6.3 Muuratut rakenteet 

Muuratuille rakenteille on ominaista suuri vedenimukyky, jonka seurauksena rakenteet 
kastuvat nopeasti viistosateen seurauksena. Vastaavasti rakenteet myös kuivuvat nope-
asti suotuisissa olosuhteissa. Muuratussa julkisivussa oleva jäätyvän veden määrä voi 
olla suuri, minkä seurauksena niihin kohdistuu Suomen ilmastossa ankara pakkasrasitus. 
Pakkasrapautuminen onkin muurauskappaleiden ja -laastien tyypillisin vaurio.  

Muurattujen seinien pakkasenkestävyyttä tarkasteltaessa on syytä tarkastella koko muu-
rattua rakennetta, eikä pelkästään muurauskappaleita tai laastia. Pakkasvauriot näkyvät 
muurauskappaleiden ja saumalaastin lohkeiluna ja rapautumisena. (Mattila, J. 2008) 

Yksi merkittävä tiilijulkisivun vaurioista on suolarapautuminen. Suolarapautuminen on 
seurausta kosteuden mukana rakenteessa liikkuvista vesiliukoisista suoloista. Kosteuden 
haihtuessa suolat kiteytyvät rakenteen ulkopintaan. Kiteytymisen paine voi olla niin 
suuri, että se kykenee rapauttamaan tiiliä. Suolarapautuminen näkyy tiilipinnan vähitel-
len tapahtuvana murenemisena hienoksi pölymäiseksi jauhoksi. (RIL 183-2.32-1995) 

Muurattujen rakenteiden yhtenä tavanomaisena vauriotyyppinä ovat halkeamat, jotka 
ovat seurausta lämpö- ja kosteusliikkeistä sekä alustan liikkeistä. Halkeilua esiintyy 
sekä muurauskappaleiden että niiden saumojen alueelle. Massiivitiiliseinissä eri seinän 
osien välillä voi vallita suuri lämpötilaero, minkä seurauksena syntyneet erisuuruiset 
lämpöliikkeet voivat aiheuttaa halkeilua. Lämpöliikkeiden seurauksena syntynyt halkei-
lu voi olla seurausta myös puutteellisista liikuntasaumoista. (Mattila, J. 2008) Halkeilu 
voi olla seurausta myös perustusten painumisesta. 

Muita tyypillisiä muurattujen julkisivujen vaurioita ovat teräsosien korroosio sekä kos-
teustekniset toimivuuspuutteet, jotka ovat seurausta aiemmista vaurioista, vääränlaisista 
detaljeista tai aiemmista vaurioista. Teräsosien korroosion luoma paineen kasvu ilmenee 
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saumalaastin rapautumisena korroosio kohdan ympäriltä. Tiilirakenteista voi myös löy-
tyä terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita: asbestia, PCB- ja lyijy-yhdisteitä 
(Haukijärvi et al. 2009).  Kosteusteknisten toimivuuspuutteiden seurauksena muurattu-
jen rakenteiden saama kosteusrasitus kasvaa, mistä on seurauksena suurempi pakkas-
rasitus ja suotuisat olosuhteet mikrobien kasvulle. 

6.4 Levyverhotut julkisivut 

Levyverhottujen julkisivujen tyypillisimpiä vaurioita ovat verhouslevyjen vauriot sekä 
niiden pinnoitteiden, kiinnikkeiden tai rankarakenteen vauriot (Haukijärvi et al. 2009). 
Verhouslevyn materiaali voi vaikuttaa siihen, mistä rasitustekijästä edellä mainitut vau-
riot ovat seurausta. Tyypillisimpiä rasitustekijöitä ovat pakkasrasitus, lämpöliikkeet 
sekä alustan liikkeet. 

Muita levyverhouksiin tyypillisesti liittyviä ongelmia voivat olla kosteustekniset toimi-
vuuspuutteet, mikä osaltaan voi selittää kyseisten rakenteiden ongelmia lämmöneristyk-
sen osalta. Vanhoissa levyrakenteissa saattaa myös olla terveydelle haitallisia aineita, 
kuten asbestia. (Haukijärvi et al. 2009) 

6.5 Luonnonkiviverhotut julkisivut 

Luonnonkiviverhotuissa julkisivuissa useat ongelmista liittyvät laastisaumoihin. Tämä 
on seurausta rakenteiden huonosta kosteusteknisestä toimivuudesta, jonka seurauksena 
luonnonkiviverhotut rakenteet kuivuvat vain saumojen kautta, jolloin kuivuminen on 
mahdollista suhteellisen pieneltä pinta-alalta. Korkeaa kosteuspitoisuutta selittää osal-
taan vääränlaiset liitokset ja detaljit. Korkea kosteuspitoisuus johtaa saumauslaastin 
pakkasrapautumiseen. Laasti voi pinnalta näyttää ehjältä, mutta olla syvemmältä täysin 
rapautunut. Korkea kosteuspitoisuus näkyy myös kalkkihärmeenä ja kalkkikivikiteyty-
minä kivien pinnalla. (Lahdensivu 2003) 

Vanhoissa kiviverhotuissa rakennuksissa verhouksen takana saattaa olla bitumisively 
kosteuden eristeenä, mutta sively on voinut vaurioitua halkeilun seurauksena, jolloin se 
ei toimi suunnitellusti. Halkeilu on seurausta joko perustusten painumisesta tai lämpö-
liikkeistä. Lämpöliikkeiden aiheuttaman halkeilun yhtenä syynä ovat luonnonkiviver-
hottuun rakenteeseen monesti liittyvän tiilimuurin erisuuruinen laajeneminen. (Lahden-
sivu 2003) 

Muita luonnonkiviverhottujen julkisivujen ongelmia ovat varsinaiseen verhoukseen 
liittyvät puurakenteet ja teräsosat, joiden ominaisuudet heikkenevät lahon ja korroosion 
muodossa korkean kosteuspitoisuuden takia. (Lahdensivu 2003) 
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6.6 Detaljit 

Useasti julkisivujen vauriot liittyvät kaikkia julkisivumateriaaleja koskeviin yksityis-
kohtiin eli detaljeihin. RIL:n julkaisu (RIL 183-2.8-1994)  listaa ongelmia aiheuttaviksi 
detaljeiksi seuraavat: 

 räystäät, sadevesikourut ja syöksytorvet 
 ikkuna- ja ovipellitykset 
 puutteelliset tippanokat 
 sokkelit, reunukset, listat ja tasanteet 
 saumat 
 nimikilvet, lipputangot yms. kiinnitykset. 

Betoniyhdistyksen opas Betonijulkisivun kuntotutkimus (by42 2002). Nostaa oheiseen 
listaukseen esille vielä kattopeltien vuodot ja syöksytorvien virheellisen kiinnityksen. 

Vedenpoistoon suunniteltujen osien suurimpana ongelma on se, että viallisina ne voivat 
ohjata vettä vääriin paikkoihin ja kasvattaa paikallista kosteusrasitusta merkittävästi 
(RIL 183-2.8-1994). Vedenpoistoon suunniteltujen osien aiheuttamilta voidaan pitkälti 
välttyä, jos niiden kunnosta huolehditaan asianmukaisesti. 

Muita ongelmallisia yksityiskohtia ovat Betonijulkisivun kuntotutkimus -kirjan (by42 
2002) listaamat: 

 huonosti vesihöyryä läpäisevä pintakäsittely tai maalaus 
 runkohalkeamat, joiden seurauksena pintakäsittely ei toimi suunnitellulla tavalla 
 maakosteus, jonka kapillaarista nousua ei ole estetty 
 julkisivun läpivienteihin liittyvät ongelmat. 

Muiden detaljien ongelmat ovat usein vastaavia vedenpoistolaitteiden kanssa eli ne kas-
vattavat paikallista kosteusrasitusta. Väärinsuunnitellun julkisivuun liittyvän kiinnityk-
sen lämpöliikkeet voivat myös poiketa varsinaisen julkisivumateriaalin lämpöliikkeistä, 
josta seurauksena on pakkovoimien syntyminen ja mahdollinen halkeilu. 

Betonijulkisivujen kuntotutkimus -kirja (by42 2002) nostaa hyvin esille, mistä ongelmal-
lisia detaljeja ja yksityiskohtia julkisivuista kannattaa erityisesti etsiä. Näitä ovat: 

 rakennuksen ja rakenneosien (mm. ovet ja ikkunat) nurkat 
 julkisivuun liittyvät kiinnitykset (mm. kaiteet, talotikkaat ja liikennemerkit) 
 vedenpoistolaitteet ja niiden kiinnitykset 
 teräsosat, erityisesti erkkereihin ja ulkoparvekkeisiin liittyvät 
 elementtien ja muurauskappaleiden väliset saumat 
 pintakäsittelyjen vauriot 
 parvekkeiden ympäristö. 
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7 SÄÄRASITUSTESTAUS 

7.1 Säärasituskokeen sääilmiöt 

Säärasituslaitteessa pyritään, nimensä mukaisesti, testaamaan ensisijaisesti julkisivuma-
teriaalin pitkäaikaiskestävyyttä säärasituksen kannalta. Toisaalta juuri sääolosuhteet 
ovat merkittä julkisivuja heikentävä rasitustekijä (vrt. taulukot 5.1 ja 5.2). Taulukkoon 
7.1 on koottu julkisivumateriaalien kuntotutkimuksia käsittelevien oppaiden esittämät 
tyypilliset rasitustekijät ja niiden aiheuttama vaurio, sekä niiden esiintyminen jul-
kisivumateriaaleittain. 

Taulukko 7.1. Julkisivuja tyypillisesti vaurioittavat rasitukset. 

 

Korostetusti esillä kaikissa kuntotutkimuksia käsittelevissä oppaissa on materiaalin 
saama pakkasrasitus sekä julkisivun kosteustekniset toimivuuspuutteet, jotka ovat usein 
seurausta vääränlaisista detaljeista. Yhtä korostetusti esillä olivat rakenteiden halkeilu, 
joka on seurausta estettyjen lämpöliikkeiden pakkovoimista tai liittyvien rakenteiden 
liikkeistä. 

Ympäristöstä aiheutunut mekaaninen rasitus sekä pinnoitteiden vauriot UV-säteilystä ja 
ilman epäpuhtauksista johtuen olivat myös esillä usean julkisivumateriaalin kohdalla. 
Ympäristön mekaaninen rasitus koskee erityisesti heikoimpia eristerappauksia ja rappa-
uksia. Vaikka pinnoitevauriot aluksi ovatkin lähinnä esteettisiä voivat ne edetessään 
altistaa rakenteen suuremmalle kosteusrasitukselle, mikä taas näkyy muiden rasitusteki-
jöiden vaikutuksen kasvuna. 

Tämän lisäksi esille nousi yhtä materiaalia koskevia turmeltumisilmiöitä, joiden vauriot 
ovat tyypillisesti seurausta kemiallisissa reaktioissa syntyneiden reaktiotuotteiden alku-

Rasitustekijä
Tyypillinen vaurion 
ilmenemismuoto Rapattu

Luonnon-
kivi-

verhottu
Betoni Muurattu

Kosteusrasitus Muiden rasitustekijöiden 
vaikutusten kasvaminen x x x x

Ympäristön mekaaninen 
rasitus

Kuluminen, halkeilu x x x x

UV-säteily Pinnoitteen ja pinnan 
(esteetttiset) vauriot x x x x

Ilman epäpuhtaudet ja 
mikrobit

Pinnoitteen ja pinnan 
(esteetttiset) vauriot

x x x x

Jäätymis-sulamisrasitus Halkeilu, rapautuminen x x x x
Lämpöliikkeet Halkeilu x x x x

Tuulenpaine Kosteuden liikkumisen 
helpottaminen

x x x x

Kloridi- ja sulfaattirasitukset Raudoitteiden korroosio, 
lohkeilu x x x x

Hiilidioksidi (CO2) Karbonatisoituminen  
korroosio

x
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tuotteita suuremmasta tilavuudesta. Tällaisia olivat esimerkiksi betonin ettringiitti- ja 
alkalirunkoainereaktiot. 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikää käsittelevän julkaisusarjan opas 
(RIL 183-4.3…7-1993) nostaa suuria koelaitteita käsittelevässä osuudessa esille ne rasi-
tukset, jotka tulisi tutkia julkisivurakenteiden kohdalla. Nämä rasitukset on esitetty tau-
lukossa 7.2, jossa on oppaan esittämän perusteella painotettu osaa rasituksista. 

Taulukko 7.2. Suurissa koelaitteissa tutkittavat rasitusilmiöt (RIL 183-4.3…7-1993). 

 

RIL:n oppaan perusteella tärkeimmät testattavista rasituksista ovat pakkasrasitus, koste-
uskäyttäytyminen ja lämpöliikkeet. Kaikki RILin oppaan esittämät rasitukset (taulukko 
7.2) sisältyvät julkisivumateriaalien kuntotutkimuksia käsittelevien oppaiden pohjalta 
laadittuun taulukkoon 7.1. RIL:n opas ei nosta detaljeja esille säärasituskokeita käsitel-
lessään. Tämä voi johtua siitä, ettei detaljeja katsota omaksi rasitukseksi vaan osaksi 
rakennetta, joka testataan edellä mainittujen kolmen päärasituksen osalta. Moni ongel-
ma kuitenkin liittyy detaljeihin, jolloin ne on syytä huomioida säärasituskokeissa. 

Mitä useamman rasitustekijän taulukosta 7.1 säärasitustestaus kattaa, sitä luonnollisem-
pi se on, kunhan säärasitusilmiöiden suuruus vastaa luonnollista rasitustasoa. Taulukos-
sa 7.3 on esitetty taulukon 7.1 rasitustekijät uudelleen, mutta eri värein korostettuna. 
Vihreällä korostetut rasitustekijät on huomioitu jo vanhassa säärasitusohjelmassa. 
Oranssilla on korostettu ne rasitukset, jotka voidaan lisäjärjestelyin tutkia nykyisillä 
TTY:n säärasituslaitteilla ilman tekniikan päivittämistä. 

Rasituksen tyyppi Rasitus Tutkimisen tärkeys
Lämpö huomioon otettava
Jäätyminen päärasitus
Lämpötilan vaihtelut päärasitus
Vesi päärasitus
Suola materiaalista riippuva
Happo materiaalista riippuva
Ilma materiaalista riippuva
UV-valo materiaalista riippuva
Infrapuna huomioon otettava

Biologiset rasitukset Sienet materiaalista riippuva

Termiset rasitukset

Kemialliset rasitukset

Sähkömagneettiset 
rasitukset
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Taulukko 7.3. Säärasitustestauksessa huomioon otettavat rasitustekijät. 

 

Verrattaessa taulukossa 7.3 vihreällä korostettuja tavanomaisessa säärasituskokeessa 
huomioituja rasitustekijöitä taulukon 7.2 päärasituksiin voidaan nähdä, että tavanomai-
nen säärasituskoe kattaa tärkeimmät rasitusilmiöistä. Kemiallisten rasitusten ongelmana 
on niiden toteutumattomuus lyhyessä koeajassa, mutta koeaikaa kasvattamalla näiden-
kin vaikutus saadaan esille ilman erityisjärjestelyjä. Oranssilla värillä korostetut rasitus-
tekijät on yhdistettävissä säärasitustestaukseen pienillä lisäjärjestelyillä. 

UV-säteilyn ja mikrobien vaikutusta materiaalin pitkäaikaiskestävyyteen voidaan myös 
tutkia. Molempien ongelmana on kuitenkin ilmiöiden hitaus verrattuna lyhyeen koeai-
kaan. Samalla UV-aallonpituuksia lähettävän valolähteen käyttäminen on kallista, jonka 
seurauksena kokeiden kustannukset kasvavat. Mikrobien kasvua julkisivumateriaalin 
pinnalle voidaan myös edistää, mutta tällöin tarvitaan pidempää koeaikaa, joka vastaa-
vasti nostaa kustannuksia. 

TTY:n säärasituksissa on tyypillisesti testattu ikkunadetaljin toimintaa. Testaukseen 
voidaan tarpeen mukaan kuitenkin ottaa myös muita julkisivuun liittyviä detaljeja, esi-
merkiksi erilaiset julkisivuun liittyvät kiinnitykset ja sokkeliliitos. Testattavia detaljeja 
suunniteltaessa on hyvä muistaa, että kaikkea ei voida testata yhdessä koeseinässä. 

Erityisesti eristerappausjärjestelmien säärasituskokeisiin liittyy oleellisesti järjestelmän 
iskukestävyyden testaaminen. Iskukokeet suoritetaan kuitenkin vasta säärasituksen jäl-
keen ETAG004-ohjeen (2008) mukaisesti. Ajateltaessa todellista rakennetta, on toden-
näköistä, että mekaanisten vaurioiden jälkeen julkisivu altistuu säärasitukselle ennen 
vaurioiden korjaamista. Mekaanisen rasituksen seurauksena syntyneen vaurion etene-
mistä ja korjaustarvetta on mahdollisuus tutkia erikoistapauksena suorittaen iskukokeet 
tai muu mekaaninen rasitus ennen säärasitusta. Mekaaninen rasitus tai kuormitus voi-
daan toteuttaa myös muilla julkisivumateriaaleilla erikoistapauksena. 

Rasitustekijä
Tyypillinen vaurion 
ilmenemismuoto Rapattu

Luonnon-
kivi-

verhottu
Betoni Muurattu

Kosteusrasitus Muiden rasitustekijöiden 
vaikutusten kasvaminen x x x x

Ympäristön mekaaninen 
rasitus

Kuluminen, halkeilu x x x x

UV-säteily Pinnoitteen ja pinnan 
(esteetttiset) vauriot x x x x

Ilman epäpuhtaudet ja 
mikrobit

Pinnoitteen ja pinnan 
(esteetttiset) vauriot

x x x x

Jäätymis-sulamisrasitus Halkeilu, rapautuminen x x x x
Lämpöliikkeet Halkeilu x x x x

Tuulenpaine Kosteuden liikkumisen 
helpottaminen

x x x x

Kloridi- ja sulfaattirasitukset Raudoitteiden korroosio, 
lohkeilu x x x x

Hiilidioksidi (CO2) Karbonatisoituminen  
korroosio

x
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Luvussa 5.4 käsiteltiin muutamia rasitustekijöiden yhdistelmiä, jotka liittyvät oleellises-
ti suomalaisiin julkisivuihin. Taulukossa 7.4 on esitetty nämä yhteisrasitukset vastaavas-
ti eri värein korostettuna. Vihreällä korostetut yhteisrasitukset huomioidaan säärasitus-
kokeissa ja oranssit erikoistapauksena tarpeen mukaan. 

Taulukko 7.4. Rasitustekijöiden yhteisvaikutus. 

 

Tähdellä merkityt yhteisrasitukset tulee testatuksi pienellä varauksella: kosteus ja läm-
pötila ovat ilmiöille suotuisat, mutta kokemuksiin pohjautuen tavanomainen kuukauden 
koeaika on liian lyhyt näiden rasitustekijöiden aiheuttamien vaurioiden esiintymiseen. 

7.2 Ilmiöiden nopeuttamisen ongelma 

Nopeutettujen säärasituskokeiden merkittävimpänä ongelmana on tasapainoilu ilmiöi-
den nopeuttamisen sekä luonnollisuuden välillä. Mikäli ilmiöt halutaan pitää täysin 
luonnollisena, voidaan uusien rakennustuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä arvioida käy-
tännössä vain koerakentamisen avulla. Tämä kuitenkin rajoittaa merkittävästi tuotekehi-
tyksen mahdollisuuksia. Nopeuttamisen toinen ääripää on liiallinen nopeutus, jolloin 
rasitusilmiöissä ei voida havaita luonnollisuutta, minkä seurauksena on vaikea tutkia 
rakenteen kykyä kestää luonnollisia rasituksia. 

Samalla kun yksittäisiä ilmiöitä nopeutetaan ja muutetaan ankarammaksi, herää kysy-
mys, onko vaikutus kaikkiin turmeltumisilmiöihin sama. Otetaan esimerkiksi luvuissa 
4.2 (suorat materiaalikokeet) ja 4.3 (nopeutetut säärasituskokeet) esitetyt käytössä ole-
vat menetelmät luonnollisen säärasituksen toistamisen lyhyessä koeajassa. Näissä mene-
telmissä esimerkiksi pakkasrasitusta on muutettu ankarammaksi kasvattamalla kosteus-
rasitusta luonnolliseen tilanteeseen verrattuna ennen koerakenteen jäätymistä. Tällöin 
on päästy tilanteeseen, jossa esimerkiksi 10 säärasitussyklin katsotaan vastaavan vuoden 
luonnollista pakkasrasitusta, vaikka jäätyminen tapahtuisi luonnossa 50 kertaa.  

Ongelman muodostaa se, että voidaanko 10 säärasitussyklin katsoa heikentävän muita 
ominaisuuksia (pinnoitteen kunto, kosteustekninen toimivuus, lujuus jne.) yhtä paljon 
kuin nämä ominaisuudet heikkenevät vuoden luonnollisessa rasituksessa. 

Nopeutetut täyden mittakaavan pitkäaikaiskestävyyskokeet sekä suorat kestävyyskokeet 
tasapainoilevat näiden kahden ääripään välillä. Standardeihin hyväksytyissä menetel-
missä rasitusta on kasvatettu luonnolliseen rasitukseen nähden sekä tämän lisäksi no-
peutettu erityisesti ilmiöiden toistumistiheyttä. 

Yhteisrasitus
Märkänä jäätyminen vesisade pakkanen
Lämpöisku korkea lämpötila vesisade
Vedenpaine vesisade tuulenpaine
Biologinen rasitus * kosteus lämpötila
Kemiallinen rasitus * kosteus lämpötila

UV-säteily, lämpö ja kosteus * UV-säteily, lämpö ja 
kosteus

biologinen tai 
kemiallinen rasitus

Rasitukset
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Luvussa 6 esitettyjen mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien tyypillisten vaurioiden 
ja luvussa 7.1 käsiteltyjen säärasituskokeissa tutkittavien sääilmiöiden perusteella mer-
kittävimpinä julkisivun teknistä kuntoa turmelevina suomalaisina säärasitusilmiöinä 
pidän seuraavia: 

 lämpötilojen muutokset (lämpöliike) 
 materiaalin lämpötilan laskeminen pakkasen puolelle (jäätymis-sulatusrasitus) 
 kosteusrasitukset 
 UV-säteily. 

Kullekin näistä ilmiöistä on tyypillistä, että rasitustason pitää ylittää raja-arvo, jonka 
jälkeen vaurioita syntyy. Julkisivun 1 °C lämpötilan muutos, kuivan materiaalin lämpö-
tilan laskeminen pakkaselle tai kevyt vesisade eivät todennäköisesti vielä ylitä raja-
arvoa, minkä johdosta vaurioita ei ole odotettavissa toistetaan rasitusta kuinka paljon 
tahansa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa raja-arvon alittavien rasitustekijöiden toistami-
nen antaa materiaalin pitkäaikaiskestävyydestä liian positiivisen kuvan, kun taas merkit-
tävästi raja-arvoa suuremmat rasitustekijät johtavat liian negatiiviseen kuvaan. 

Toisaalta raja-arvot ovat merkittävästi materiaalisidonnaista, toisen materiaalin kastele-
miseen voi riittää lyhyempi vesisade, jolloin ei voida sanoa esimerkiksi, että kahden 
tunnin vesisade ennen jäätymistä on kriittinen raja-arvo pakkasvaurioiden syntymiselle 
kaikissa materiaaleissa. Tämän johdosta säärasitussyklin verrattavuus luonnollisen rasi-
tukseen olisi hyvä perustaa säärasitusilmiöihin sen sijaan, että sitä tutkittaisiin yhden 
materiaalin materiaaliominaisuutta, kuten vertailua pääasiassa tehdään (Daniotti & Cec-
coni). Nopeutetun säärasituksen ja luonnollisen rasituksen vertaaminen materiaaliomi-
naisuuden pohjalta johtaa tilanteeseen, jossa vertailu pätee vain kyseisen materiaalin 
kyseiseen ominaisuuteen. 

Eurokoodien mukaisessa rakennusosien murtorajatilamitoituksessa oleellista on osa-
varmuuskertoimien huomioiminen. Kertoimilla heikennetään materiaaliominaisuuksia 
ja vastaavasti kasvatetaan suurinta arvioitua rasitustasoa. Osavarmuusmenettelyllä arvi-
oidut rakenteiden murtokestävyydet ovat näin ollen varmalla puolella, siitä huolimatta, 
että rakennusmateriaalien lujuus ei olisi suunnitellulla tasolla ja rakennukseen ajateltu 
kuormitus ylittyisi.  

Menetelmää ei voi suoraan soveltaa nopeutettuihin säärasituskokeisiin, niin että rasitus-
tekijöiden suuruutta kasvatettaisiin esimerkiksi 50 %. Tämä voisi tarkoittaa vaurioitumi-
sen raja-arvon liiallista ylittymistä, minkä seurauksena rasitus ei ole enää verrattavissa 
luonnolliseen rasitukseen. Jos esimerkiksi julkisivupinnan maksimilämpötilan tiedetään 
olevan 60 °C, ei ole perusteita kasvattaa korkeinta lämpötilaa 90 °C. 

Rakenneosien mitoituksessa haetaan yksittäistä kuormaa, joka ylittää rakenteen kanto-
kyvyn. Pitkäaikaiskestävyyttä tutkittaessa ei haeta vastaavasti ilmiötä, joka kerran tois-
tuessaan turmelee rakenneosan, vaan sitä kuinka monta kertaa luonnollinen rasitustaso 
voi toistua. Tämän ajatuskulun pohjalta löydetään perusteet säärasitusilmiöiden muut-
tamisesta ankarammaksi. Tällöin pois jää ne rasitukset, jotka eivät ylitä turmeltumiseen 
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vaadittua rasituksen raja-arvoa ja samalla rasitusta nopeutetaan lyhentämällä luonnollis-
ten ääri-ilmiöiden toistumistiheyttä. Oheinen menettely antaa pitkäaikaiskestävyydestä 
todellisuutta negatiivisemman kuvan, koska rasituksessa käytetään ankarimpia luonnol-
lisia rasituksia, mutta toisaalta samalla varmistutaan siitä, että arvio on varmalla puolel-
la. 

Mikäli turmeltumiseen vaaditut rasitustekijöiden raja-arvot tunnettaisiin, olisi helppoa 
tutkia näiden toistumistiheyttä luonnossa, jonka kautta olisi helppo verratta toistumista 
nopeutettuun säärasituskokeeseen. Raja-arvojen määrittämistä vaikeuttaa se, että tur-
meltuminen johtuu useammasta sääilmiöstä. Esimerkiksi vastaava julkisivumateriaaliin 
kohdistuva pakkasrasitus voi syntyä puolen tunnin vesisadetta seuraavasta -10 °C pak-
kasesta ja tunnin vesisadetta seuraavasta -5 °C pakkasesta. 

Rasitustekijöiden raja-arvojen puuttumisesta johtuen on tarpeen arvioida ilmiöihin liit-
tyviä muuttujia ja niiden vaikutusta ilmiön ankaruuteen. Taulukossa 7.5 on esitetty edel-
lä mainittujen neljän merkittävimmän säärasitustekijän päämuuttujat. Rasitusilmiöiden 
päämuuttujilla on merkittävä vaikutus ilmiöihin ja niiden aiheuttamaan turmeltumiseen. 
Toisaalta tiedetään, että rasitukset harvoin ilmenevät yksistään, minkä johdosta alimuut-
tujia on useita. 

Taulukko 7.5. Rasitusten suuruuteen vaikuttavat päämuuttujat. 

 

Oheisen taulukon lisäksi kaikkiin säärasituksiin muuttujina on tarpeen huomioida ra-
kennuksen käyttö, aiemmat vauriot ja korjaukset sekä käytetyt materiaalit ja niiden yh-
distelmät. Edellä mainittu muuttujien suuri määrä hankaloittaa raja-arvojen määrittämis-
tä. 

Säärasitus Päämuuttuja Alimuuttuja
lämpöliikkeen suuruus maksimi- ja minimilämpötila

lämpötilan muutosnopeus
poikkeavat lämpölaajenemiskertoimet
poikkeavat lämpötilojen muutosnopeudet
riittävät liikuntasaumat
julkisivudetaljien lämpöliike

lämpötilan 
muuttumisnopeus

kosteuden liikkuminen 
materiaalihuokosissa

pakkasjakson pituus jäätymisrintaman eteneminen
lämpötila minimilämpötila

kosteusrasitus (vesisade, suhteellinen 
kosteus jne.)
pintakäsittely
kosteuden kulkeutuminen 
julkisivumateriaaliin
pintakäsittelyn kunto
ilman kosteussisältö
konvektio
diffuusio

aallonpituusalue jakauma aallonpituus alueelle
säteilyn intensiteetti -

tuulen-/vedenpaine

ilman suhteellinen 
kosteus

Lämpöliike

Kosteusrasitus

estetyt lämpöliikkeet

Lämpötilan 
laskeminen 
pakkaselle

lämpöliikkeiden erot

kosteuspitoisuus

UV-säteily
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TTY:llä on käytössä koerakentamisalue, jossa on alkujaan tutkittu ulkoseinärakenteen 
vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen (Lindberg et al. 1998). Koerakentamisalu-
eelle on kyseisen tutkimuksen yhteydessä rakennettu 6 koerakennusta vuonna 1996. 
Diplomityön rajauksen mukaisista rakenteista tutkimuksessa on ollut seuraavat raken-
teet: 

 Koerakennus 2: tiili, mineraalivilla, tiili 
 Koerakennus 4: 1 ½-kiven tiiliseinä 
 Koerakennus 5: siporex-harkkoseinä. 

Alkuperäisen tutkimuksen jälkeen koerakenteiden olosuhteiden mittausta on jatkettu, 
jonka ansioista käytössä on säätietoja sekä rakennusten eri rajapintojen lämpötiloja. 
Näistä mittauksista kertyneellä aineistolla voidaan verratta säärasituskokeiden nopeutet-
tuja ilmiöitä luonnollisiin ääri-ilmiöihin. Tarkasteluun on valittu koerakennuksen 2 mit-
taustiedot vuodelta 2005. Kyseinen rakennus on valittu, koska sen katsotaan vastaavan 
parhaiten TTY:n säärasituslaitteessa tavallisesti tutkittavia rakenteita. Mittaustietoja oli 
käytössä vuosilta 2003–2009, vuosi 2005 on valittu sattumanvaraisesti. Suuresta mitta-
ustiedon määrästä johtuen luonnollista säärasitusta ei ole arvioitu kaikkien saatavien 
vuosien osalta. 

Seuraavissa alaluvuissa mietitään merkittävimpien säärasitusilmiöiden mahdollisia raja-
arvoja, luonnossa toistuvia maksimiarvoja sekä sitä miten ilmiöitä on toistaiseksi mal-
linnettu TTY:n säärasituslaitteissa. 

7.3 Lämpöliike 

Nopeutettuja säärasituskokeita ei ole ohjaamassa yhteistä standardia, minkä johdosta 
säärasitussykleissä käytettyjen äärilämpötilojen suuruudet ja muutosnopeudet vaihtele-
vat eri tutkimustahojen ja rakennusmateriaalien välillä. Vaihtelun ymmärtää ilmastolli-
sista syistä, koska samat äärilämpötilat eivät päde kaikkiin ilmastovyöhykkeisiin. Sen 
sijaan materiaalikohtaisiin säärasitussykleihin määritetyille lämpötilaeroille samalla 
ilmastovyöhykkeellä ei ole perusteita. 

Taulukossa 7.5 lämpöliikkeen päämuuttujiksi on määritetty lämpöliikkeen suuruus, erot 
rakennekerrosten sekä rakennusosien välillä ja estetyt lämpöliikkeet. Kutakin näistä on 
syytä tarkastella erikseen. 

7.3.1 Lämpöliikkeen suuruus 

Lämpöliikkeiden suuruus riippuu materiaalin pituuden lämpölaajenemiskertoimesta ja 
lämpötilojen vaihtelusta. Materiaaliominaisuuksien käsittelyn yhteydessä luvussa 5.2 
taulukoissa 5.5 ja 5.6 on esitetty julkisivumateriaalien ja julkisivuun liittyvien materiaa-
lien lämpölaajenemiskertoimia. 

Eurokoodi 1:sen kansallisessa liitteessä A (SFS-EN 1991-1-5 2007, liite A) on esitetty 
minimivarjolämpötilat sekä maksimivarjolämpötilat. Minimilämpötilat on esitetty ku-
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vassa 7.1. Pohjois-Suomessa ja varsinkin Itä-Lapissa lämpötila voi laskea -50 °C:een. 
Aivan eteläisimmissä Suomessa minimivarjolämpötilat ovat hieman alle -40 °C. Varjos-
sa mitattua ilman minimilämpötilaa voidaan pitää luotettavana julkisivun kylmimpänä 
lämpötilana, vaikka on mahdollista, että se alittuu paikallisesti. 

 
Kuva 7.1. Minimivarjolämpötilat Suomessa (SFS-EN 1991-1-5 2007, liite A). 

Maksimivarjolämpötiloiksi samainen kansallinen liite ilmoittaa +34 °C lähes koko maa-
han. Ulkoilman maksimivarjolämpötila ei kuvaa minimilämpötilan tavoin luotettavasti 
julkisivupinnan lämpötilaa, koska korkeissa lämpötiloissa auringon julkisivua lämmit-
tävä vaikutus on suuri. 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjan opas (RIL183-2.32-
1995) esittää, että pintalämpötila voi nousta yli +50 °C:een Suomessa. Toinen RIL:n 
vastaavaan Rakennustuotteiden kestävyys ja käyttöikä -tutkimukseen liittyvä julkaisu 
(RIL 183-3.1…2-1994) esittää pintalämpötilojen voivan nousta +70…+80 °C:een Suo-
messa. 

Oheisen perusteella matalimman ja korkeimman lämpötilan ero Suomessa on noin 110 
°C (-30 °C…+80 °C) rakennuksen sijainnista riippuen. Tämän lämpötilaeron perusteella 
lasketut julkisivuun liittyvien materiaalien pituuden muutokset on esitetty taulukossa 
7.6. 
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Taulukko 7.6. Julkisivuun liittyvien materiaalien pituuden muutokset Suomessa. 

 

TTY:n säärasituslaitteissa on ollut teknisiä rajoitteita, minkä johdosta äärilämpötiloja ei 
ole toteutettu oheisessa laajuudessa (-30 °C…+80 °C), vaan tyypillinen lämpötilavaihte-
lu on ollut -20 °C ja +65 °C välillä, mikä toisaalta vastaa osaa lähteistä (RIL183-2.32–
1995). 

Vuonna 2005 TTY:n koealueella ulkoilman lämpötilan ääripäiksi on mitattu -21,0 °C ja 
+29,3 °C. Tutkitun tiilirakenteen länsijulkisivun pinnalta maksimilämpötilaksi on mitat-
tu +53,7 °C. Lähes yhtä suuri lämpötila on mitattu myös etelään ja lounaaseen osoitta-
vilta julkisivuilta. Kylmin julkisivun pintalämpötila, -21,8 °C, on mitattu koilliseen 
osoittavalta julkisivulta. Suurin lämpötilaero ulkoilman ja julkisivupinnan välillä oli 
33,2 °C. Mikäli vastaava lämpötilaero syntyisi sillä hetkellä, kun ulkoilma on lämpi-
mimmillään olisi korkein pintalämpötila +62,5 °C, mikä on hyvin lähellä TTY:n sää-
rasitussyklissä käytettyä maksimilämpötilaa. 

Tutkittaessa 4, 6, 8, 12 ja 24 tunnin aikana tapahtuvia lämpötilavaihteluita, havaitaan, 
että ilman lämpötilassa vuonna 2005 näiden aikajaksojen maksimi- ja minimilämpötilan 
erotus on korkeimmillaan 18,4 °C. Etelään osoittavalla julkisivupinnalla maksimi- ja 
minimilämpötilan erotus on 47,9 °C ja se saavutetaan 8 tunnin jakson aikana. 

Kuten aiemmin on todettu, vaihtelet sääolosuhteet merkittävästi eri vuosien välillä, 
minkä johdosta vuoden 2005 tiedoista ei voida luotettavasti määrittää äärirajoja. Sää-
rasitussykleissä tyypillisesti käytetty -20 °C minimilämpötila on kuitenkin alittunut 
vuonna 2005. Vastaava alitus on todennäköinen myös muina vuosina, jolloin sää-
rasituskokeissa käytetyn minimilämpötilan laskemiselle löytyy perusteet. 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjan osa 3.1–3.2 (RIL 
183-3.1…2-1994) esittää lämpöiskut lämpölaajenemista pahemmaksi rasitustekijäksi. 

Materiaali Pituuden muutos (mm/m)

Betoni 0,77…1,5
Kalkkisementti ja sementtilaasti 0,88…1,5
Tiili 0,44…0,66
Kalkkihiekkatiilet 0,88
Kevytsoraharkot 0,66
- Lämmöneristeet 0,55…1,1
Levyrappauslevy 0,88
- Alumiiniranka 2,6
Teräs 1,3
RST-teräs, messinki, kupari 1,8…2,0
Puu (levyrappauksen ranka, 
koristelistat yms.) 0,55…3,3

Graniitti 0,55…0,99
Vuolukivi 2,2
Marmori 0,99
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Lämpöiskussa julkisivupinnan lämpötila laskee nopeasti. Tällainen tilanne syntyy esi-
merkiksi kuumina kesäpäivinä jolloin vesisateen johdosta julkisivun lämpötila laskee 
nopeasti kymmeniä asteita. Nopea lämpötilan lasku koskee ensisijaisesti julkisivumate-
riaalin pintakerroksia, jolloin esimerkiksi kolmikerrosrappauksissa rakennekerrosten 
lämpötilaerot voivat aiheuttaa pakkovoimia ja halkeilua. 

7.3.2 Lämpöliikkeiden erot 

Erisuuruisia lämpöliikkeitä voi syntyä julkisivumateriaaliin muun muassa seuraavissa 
tilanteissa: 

 osa pinnasta on varjossa, jolloin aurinko ei lämmitä pintaa tasaisesti  
 ulkolämpötila ja julkisivumateriaalin pintalämpötila muuttuvat nopeammin kuin 

lämpötilat syvemmällä rakenteessa 
 julkisivumateriaaleilla tai niihin liittyvillä rakenteilla on erisuuruinen lämpölaa-

jenemiskerroin. 

Lämpötilan muuttumisnopeus 

Nopeutetuissa säärasituskokeissa lämpötilamuutokset ovat tyypillisesti nopeita. Raken-
teen termisestä massasta riippuen tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa rakennekerrosten 
välille syntyy merkittäviä lämpötilaeroja, joita ei luonnollisella nopeudella tapahtuvissa 
lämpötilamuutoksissa syntyisi. Taulukkoon 7.7 on koottu luvussa 4.3 esiteltyjen sää-
rasitussyklien lämpötilojen muuttumisnopeudet, mikäli ne on esimerkkisykleissä määri-
tetty. 

Taulukko 7.7. Lämpötilojen muuttumisnopeudet 

 

ETAG004-ohjeessa ja Daniotti & Cecconin määrittelemässä tiilirakenteen standardisyk-
lissä käytetään eri vaiheissa erilaisia lämpötilojen muutosnopeuksia. Tämän lisäksi eri 
tutkimustahojen välillä on merkittäviä eroja sekä lämpötilan nousussa että laskussa. 

Reikon diplomityössä (2005) on viitattu muutamaan kotimaiseen lähteeseen liittyen 
lämpötilan suurimpaan luonnolliseen laskemisnopeuteen. Tulimaan ja Erosen (1998) 
suorittamissa 14 vuorokautta kestäneissä mittauksissa tavanomaisen sandwich-
elementin ulkopinnan lämpötilan todettiin laskevan maksimissaan 0,17 °C/min. Suu-
rimman mahdollisen lämpötilan muutosnopeuden perustaminen yhtenä vuotena suoritet-
tuun 14 vuorokauden mittaukseen on epäluotettavaa. Reikon diplomityössä viitataan 
myös Ilmatieteen laitoksen säätietoihin, mutta niiden perusteella lämpötilan muutosno-
peus todetaan oheista 0,17 °C/min hitaammaksi. 

Rakenne Lähde

8,33 2,45 Daniotti & Cecconi
CEN/TS 772-22

Eristerappaus 0,83 1,17 ETAG004
Kantavat ulkosei-
närakenteet Daniotti & Cecconi0,96 ei määritetty

0,58

Lämpiämisnopeus 
(°C/min)

Jäähtymis-/jääty-
misnopeus (°C/min)

Tiilirakenne 1
2,33 1,77
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Myös TTY:n koerakentamisalueelta kerätyn mittausdatan avulla voidaan arvioida läm-
pötilojen luonnollisia muuttumisnopeuksia. Lämpöiskun vaikutusta lämpötilojen laske-
miseen ei voida tutkia, koska sateiden ajankohtia koerakentamisalueella ei tunneta. Tar-
kastelussa on tutkittu 30, 60, 120, 180, 240, 360 ja 480 minuutin jaksoissa tapahtuvat 
lämpötilamuutokset ja laskettu näiden perusteella muuttumisnopeus °C/min.  

Tarkastelussa todettiin, että 30 minuutin aikajaksoa tarkasteltaessa saadaan odotetusti 
suurimmat muutosnopeudet. 30 minuuttia lyhyempi tarkastelu ei ollut mahdollinen, 
koska käytössä on puolen tunnin välein tallennetut keskiarvot. Lyhyemmällä tarkastelu-
välillä kerätystä mittausdatasta on oletettua saada lasketuksi suurempia muutosnopeuk-
sia, joista pystyttäisiin määrittämään mm. lämpöiskun todellinen suuruus. Tulimaan ja 
Erosen tutkimuksessa (1998) todetaan vastaavasti lyhyestä tarkastelujaksosta saatavan 
suurin muutosnopeus. 

TTY:n koerakentamisalueen tiedoista havaittiin, että julkisivupinnan suurin muutosno-
peus on kaksinkertainen verrattuna ilman muutosnopeuteen. TTY:n säärasituslaitteissa 
pintalämpötilan ja ulkoilman lämpötilan on suoritetuissa kokeissa todettu muuttuvan 
käytännössä yhtä nopeasti, jolloin voidaan keskittyä pintalämpötilojen muutoksiin. No-
peimmat lämpötilamuutokset mitattiin länteen suuntautuvalta julkisivupinnalta. Nopein 
pintalämpötilan kasvu vuonna 2005 oli 0,32 °C/min ja nopein lämpötilan lasku 0,34 
°C/min.  

Kun huomioidaan vuotuinen sääolosuhteiden vaihtelu, voidaan suurimmaksi hetkelli-
seksi lämpötilan muuttumisnopeudeksi Suomessa arvioida 0,4 °C/min. Tätä muuttumis-
nopeutta voidaan verrata käytännössä vain TTY:n käyttämään säärasitussykliin, koska 
se on suunniteltu kuvaamaan Suomen ilmastoa. Vertailu ei ole yhtä kuvaava taulukossa 
28 esitettyjen säärasitussyklien kanssa. TTY:n säärasituslaitteissa lämpiämisnopeus on 
noin 4-kertainen ja jäätymisnopeus 3-kertainen. 

Lämpötilaerot 

Yhteen ilmansuuntaan osoittavan julkisivun eri osien välisiä lämpötilaeroja ei TTY:n 
koealueelta saaduista mittaustiedoista pystytä määrittämään. Vuonna 2005 pintojen vä-
linen suurin lämpötilaero 32,6 °C mitattiin pohjoiseen ja etelään osoittavan julkisivun 
välillä. Vastaava varjostuksesta johtuva lämpötilaero voi syntyä esimerkiksi parveketor-
nin ympärille, mutta tällöin lämpötilaero ei koske yhtenäistä rakennekenttää.  

Luotettavampi mahdollinen lämpötilaero saadaan tutkimalla maksimissaan 90° toisis-
taan poikkeavia ilmansuuntia. Tällöin suurin lämpötilaero on 27,8 °C etelän ja lännen 
välisen julkisivun välillä. Vastaavan lämpötilaeron voidaan kuvitella syntyvän osittaisen 
varjostuksen seurauksena. 

Tutkittavan TTY:n koerakennuksen länteen osoittavan julkisivun ulkokuoren tiilessä 
(paksuus 135 mm) on termolankoja 27 mm välein eli yhteensä 6 kappaletta. Pitkään 
jatkuneiden vakio-olosuhteiden aikana kaikkien näiden termolankojen lukema tasautuu 
lähellä toisiaan, koska yksittäisen tiilen eristyskyky on heikko. Nopeiden lämpötilamuu-
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tosten aikana tiilen sisä- ja ulkopinnan välille syntyi korkeimmillaan 11,5 °C lämpötila-
ero. Lämpötilan muutossuunnasta riippuen ulkokuoren ulkopinta oli joko kylmempi tai 
lämpimämpi verrattuna sisäpintaan. 

Estetyt lämpöliikkeet 

Lämpöliikkeelle ei ole muiden rasitustekijöiden tavoin määritetty raja-arvoja, joissa 
turmeltuminen käynnistyy. Nykyisestä rakennuskannasta saatujen kokemusten perus-
teella annetaan kuitenkin suosituksia rakenteisiin tehtävistä liikuntasaumoista. Liikun-
tasaumojen tarkoituksena on mahdollistaa julkisivumateriaalin lämpöliike, jolloin vau-
rioita ei synny. Liikuntasauman ajatus voidaan myös kääntää niin, että kun suositellut 
liikuntasaumat tehdään, tulisi rakenteen kestää lämpöliikkeet vaurioitumatta. Tällöin 
lämpöliikkeelle saadaan epäsuorasti määritettyä raja-arvo. 

Esimerkkinä tutkitaan paksurappausjärjestelmälle suositeltavia 12–15 metrin välein 
tehtäviä 10 mm liikuntasaumoja (by57 2011). Liikuntasauman toiminta-ajatuksen mu-
kaisesti lämpöliikkeeseen liittyviä ongelmia ei tulisi ilmaantua niin kauan kuin saumas-
sa on liikkumisvaraa. Yksinkertaistuksen vuoksi oletetaan saumassa olevan liikkumis-
varaa 10 mm kumpaankin suuntaan.  

Paksurappauksissa käytettyjen kalkkisementtilaastien pituuden lämpölaajenemiskerroin 
voi olla 14x10-6/°C. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpötilan kasvaessa 48 °C menee 15 
metrin välein sijoitettu 10 mm liikuntasauma umpeen. Todellisuudessa liikuntasaumassa 
oleva elastinen saumausmassa menettää elastisuutensa jo aiemmin ja estää liikkeen, 
mikä synnyttää materiaaliin pakkovoimia. Mikäli tarkastelussa sallitaan liikuntasau-
maan oheista 10 mm pienempi liike, syntyy pakkovoimia jo pienemmillä lämpötilamuu-
toksilla. 

Eriste- ja levyrappauskirjan (by57 2011) mukaisesti paksurappauksen oletetaan kestä-
vän 50 °C korkeamman lämpötilan verrattaessa rakentamisen aikaiseen lämpötilaan, 
ilman että lämpöliike muodostaa ongelmia. Tehdyn oletuksen mukaisesti järjestelmä 
kestää myös 50 °C rakentamisaikaista lämpötilaa matalammat lämpötilat. Kun huomi-
oidaan tavanomaiset lämpötilat Suomessa talvisin, joita julkisivumateriaalin voidaan 
olettaa kestävän ilman erillistä mainintaa, voidaan Eriste- ja levyrappauskirjan perus-
teella päätellä paksurappauksen kestävän lämpötilavaihtelut -30…+65 °C ilman vaurioi-
tumista. 

7.4 Kosteusrasitus 

Ilmatieteen laitos ilmoittaa Suomen vuosittaiseksi keskimääräiseksi sademääräksi hie-
man yli 600 mm. Keskiarvo perustuu vuosien 1981–2010 säätietoihin. Vuosittaisesta 
sateesta 35–40 % on lunta. Kuvassa 7.2 on esitetty vuosisade Suomessa vuosina 1981–
2010. (Ilmatieteen laitos - Vuositilastot) 
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Kuva 7.2. Keskimääräinen sademäärä Suomessa (Ilmatieteen laitos – Vuositilastot). 

Sademäärissä on mukana myös talvikauden lumisateet, joiden ei suoraan katsota vaikut-
tavan julkisivumateriaalin kosteuspitoisuuteen ja sitä kautta julkisivun saamaan pakkas-
rasitukseen (Lahdensivu 2012). Ilmatieteen laitoksen ilmoittamat sademäärät on mitattu 
maasta, eivätkä ne kerro rakennuksen julkisivun saaman viistosateen määrää. VTT tie-
dotteessa Kuivumiskykyiset ja sateenpitävät rakenteet (Ojanen & Salonvaara 2002) on 
arvioitu rakennuksen julkisivujen viistosateen määrää. Tiedotteen mukaan viistosateen 
määrään vaikuttaa kaikkein merkittävimmin tuulennopeus, jonka tiedetään vaihtelevan 
merkittävästi jo yhden rakennuksen ympärillä. 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjan osa (RIL 183-
3.1…2-1994) toteaa ettei viistosademittauksia Suomessa ole tehty kattavasti, jolloin se 
tyytyy vertaamaan viistosateen määrää Ruotsissa tehtyihin tutkimuksiin. Ruotsin vuo-
tuinen sademäärä, keskimäärin 700 mm, on esitetty kuvassa 7.3 vasemmalla (SMHI 
2012). Kuvassa 7.3 oikealla on Ruotsin viistosadekartta (RIL 183-3.1…2-1994 s. 56). 
Ruotsissa vapaan viistosateen määrä on 20–80 % maan pinnalle saatavasta sateesta. 
Ruotsin sateista 15–50 % saadaan lumena. 
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Kuva 7.3. Ruotsin vuotuinen sademäärä sekä vapaan viistosateen keskiarvo (SMHI 2012 & 
RIL183-3.1…2-1994). 

Viistosaderasitukseen merkittävästi vaikuttavan tuulen suuruutta (Ojanen & Salonvaara 
2002) voidaan arvioida tuulenpaineen ja tuulennopeuden avulla. Tuulenpaine määrite-
tään Eurokoodi 1:ssä (SFS-EN 1991-1-4 2011) esitetyllä tavalla. Yksinkertaistettu me-
netelmä on esitetty vanhan Rakentamismääräyskokoelman osassa B1 (1998). Yksinker-
taistetussa menetelmässä tuulenpaine luetaan kuvaajalta maastoluokan ja rakennuksen 
korkeuden mukaan. Tuulenpaineen suuruus on esitetty kuvassa 7.4. 

 
Kuva 7.4. Tuulenpaine Rakentamismääräyskokoelman B1 (1998) mukaan. 
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Tavanomaisissa rakennuksissa tuulenpaine vaihtelee 0,5…1,0 kN/m²  (500…1000 Pa) 
välillä. Eurokoodi 1:ssä (SFS-EN 1991-1-4 2011) on tarkat laskentakaavat vaativimpien 
rakenteiden tuulenpaineen määrittelyyn. Eurokoodi 1:llä määritettyä tuulenpainetta käy-
tetään laskettaessa rakenneosien erityisesti perustusten kestävyyksiä. Tästä johtuen tuu-
lenpaine on määritetty 10 minuutin keskimääräisenä tuulennopeutena, jonka ylittyy kes-
kimäärin kerran 50 vuodessa (Heinisuo 2008). 

Tuulivoimaloiden suunnittelua varten on tuotettu Suomen tuuliatlas (Tuuliatlas.fi), josta 
on nähtävissä keskimääräiset tuulennopeudet Suomessa. Tuulikartta on saatavissa 50, 
100 ja 200 metrin korkeudella maanpinnasta. Tavanomainen rakennuskanta, ei yllä 50 
metrin korkeuteen, joten suoraan aineistoa ei voi käyttää hyväksi. Kuvassa 7.5 on esitet-
ty keskimääräinen tuulennopeus 50 metrin korkeudella maanpinnasta. 

 

 
Kuva 7.5. Keskimääräinen tuulennopeus Suomessa 50 metrin korkeudella maanpinnasta (Tuuliat-
las.fi). 

Lähes koko Suomessa rannikkoja ja tuulisimpia paikkoja lukuun ottamatta tuulennopeus 
on keskimäärin alle 5 m/s 50 metrin korkeudella maanpinnasta. Rannikolla keskimää-
räinen tuulennopeus on 10 m/s molemmin puolin. 

On tärkeä huomata, että kuvassa 7.3 esitetty viistosademäärä on vapaan viistosateen 
määrä avoimella alueella eli se ei huomioi rakennuksen muodon vaikutusta tuulenno-
peuteen ja sitä kautta viistosateeseen. Eindhovenin teknillinen yliopisto (lyhenne TU/e) 
on perehtynyt tarkemmin rakennetun ympäristön virtausmekaniikkaan. Tähän liittyen 
on tehty lukuisia julkaisuja, joista mm. seuraavat kaksi käsittelevät viistosateita: A re-
view of wind-driven rain research in building science (Blocken & Carmeliet 2004) ja 
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On the accuracy of wind-driven rain measurements on buildings (Blocken & Carmeliet 
2006). 

Kuvassa 7.6 on esitetty tuulen liikkeitä (yhtenäiset paksut nuolet) ja sateen suuntaa 
(katkoviivat) rakennuksen ympärillä. Kuva on TU/e:n raportista (Blocken & Carmeliet 
2004) ja siitä on selvästi havaittavissa rakennuksen julkisivujen saaman viistosademää-
rän vaihtelut, riippuen tuulensuunnasta. 

 
Kuva 7.6. Tuulen ja sateen suunta rakennuksen ympärillä (Blocken & Carmeliet 2004). 

Ruotsissa on tehty tutkimuksia viistosademääristä yksittäisten rakennusten osalta, joka 
huomioi kuvassa 7.6 esitetyt vaihtelun johtuen rakennuksen muodosta. Kuvassa 7.7 on 
esitetty tämän tutkimuksen tuloksena saatu yhtä taloa koskeva viistosadekartta (Vinha 
2011). 

 

Kuva 7.7. Yksittäisen kerrostalon saama viistosademäärä Ruotsalaisen tutkimuksen perusteella 
(Vinha 2011). 
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Kuten kuvasta voidaan nähdä, vaihtelee viistosade 0 % ja 111 % välillä riippuen julkisi-
vun kohdasta sekä ilmansuunnasta. Viistosateen prosenttiosuus on laskettu maan pinnan 
sademäärästä. Julkisivun ankarimmassa pisteessä viistosademäärä on jopa suurempi 
kuin maanpinnalle saatava sademäärä. 

Lahdensivun väitöskirjaa (2012) varten Ilmatieteen laitos on tuottanut tuuliruusuja, jois-
sa on esitetty tuulensuunnat vesisateiden aikana. Väitöskirjan rajauksen mukaisesti 
huomio on kohdistettu syyskuun ja huhtikuun välisiin vesi- ja räntäsateisiin liittyviin 
tuuliin. Kuvassa 7.8 on esitetty Helsinki-Vantaan lentoaseman tuulensuunnat ja -
nopeudet liittyen vuosien 1990–1995 talvena saatuihin vesi- ja räntäsateisiin. Kuvasta 
käy hyvin ilmi, että Ruotsin esimerkkikohteen mukaisesti Suomessa viistosaderasitus on 
voimakkain etelään, lounaaseen ja itään osoittavilla julkisivuilla. 

 
Kuva 7.8. Helsinki-Vantaan tuuliruusu talvilta 1990–1995 (Lahdensivu 2012). 

Kun rakennuksen ympärillä vallitsevaa makroilmastoa ei ole tilastoitu (vrt. kuva 7.6) 
kuin yksittäisissä koekohteissa, ei voida tietää rakennuksen ympärillä vallitsevia keski-
määräisiä tuulennopeuksia. Tämä johtaa siihen, että vaikka VTT:n tiedotteessa (Ojanen 
& Salonvaara 2002) tai muissa lähteissä on esitetty laskentakaavoja viistosateen määräl-
le, on sillä laskettu arvio karkea laskettaessa säätietojen tuulennopeuden arvoilla. 

Rakennuksen ympärillä puhaltavien tuulien suuresta vaihtelusta johtuen saatavilla on 
hyvin vähän tietoa julkisivujen viistosademäärien keskiarvoista. Säärasituskokeita teh-
dessä tavoitteena on varmistaa kyseinen rakenneyhdistelmän toimivuus kaikissa julkisi-
vun osissa. Tällä oletuksella viistosademäärä vastaa maahan saatavaa sademäärää [111 
% viistosaderasitus (Vinha 2011)]. 
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Säärasituskokeissa käytettävään sadetusmäärään otetaan kantaa ETAG-004-ohjeessa 
(2008). Näissä säärasituskokeissa sadetuksen määräksi on ilmoitettu 1 l/m²min. Sade-
määrää mitattaessa tavanomainen yksikkö millimetriä (mm) vastaa yksikköä l/m². Sade-
tuksen kestäessä tunnin on julkisivun saama viistosademäärä 60 l/m², joka Suomessa 
tarkoittaa kymmenesosaa vuoden sademäärästä. 

TTY:n nykyisten säärasituslaitteiden sadettimen läpi virtaa vettä nykyisellään 6 l/min, 
eli 1 l/m²min, joka vastaa ETAG-004 (2008) määrittämää sademäärää. Ilmatieteen 
laitoksen Internet-sivuilta löytyy rankkojen sateiden keskimääräinen toistumistiheys 
Suomessa. Oheinen ETAG004-ohjeen (2008) määrittelemä 1 l/m²min sade on Suomen 
ilmastossa erittäin harvinainen. Rankkojen sateiden toistuvuus on esitetty kuvassa 7.9. 
(Ilmatieteen laitos - Sade) 

 
Kuva 7.9. Rankkasateet Suomessa (Ilmatieteen laitos – Sade). 

Kuvan mukaisesti Suomessa ei 100 vuoden jaksoissa kertaakaan toistu tunnin mittainen 
vesisade, jonka rankkuus olisi 1 mm/min. Sen sijaan 20 minuuttia kestävä 1 mm/min 
sade saadaan kerran kolmessakymmenessä vuodessa. 5 minuuttia kestävä vastaava sade 
saadaan keskimäärin kerran kahdessa vuodessa. (Ilmatieteen laitos - Sade) 

Suomessa sademäärää tärkeämpi tekijä on arvioida, kuinka usein julkisivumateriaali 
jäätyy kosteana ollessaan. Näin ollen jäätymistä edeltävät vesi- ja räntäsateet vaikuttavat 
oleellisesti julkisivun pakkasrasitukseen. Lahdensivun väitöskirjaa (2012) varten Ilma-
tieteen laitos on poiminut säätiedoista talvikaudella (syyskuu-huhtikuu) satavat vesi- ja 
räntäsateet, jotka satavat 3 vuorokautta ennen lämpötilan laskua pakkasen puolelle. Nä-
mä tiedot on poimittu Helsinki-Vantaan, Turun ja Jyväskylän sääasemilta. Nämä sää-
asemat sijaitsevat alueilla, joissa keskimääräinen vuosittainen sademäärä on sama. Tästä 
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syystä kuvassa 7.10 on esitetty näiden kolmen sääaseman keskiarvo vuosina 1981–
2005. 

 
Kuva 7.10. Talvikauden vesi- ja räntäsateet vuosina 1981–2005. 

Näiden kolmen sääaseman vuosien 1981-2005 perusteella talvisin sataa vettä ja räntää 
keskimäärin 240 mm/vuosi, jonka jälkeen lämpötila laskee pakkaselle kolmen 
vuorokauden sisällä. Vaikka nämä kolme kaupunkia sademäärän perusteella ovat 
vertailukelpoisia, niin kosteusrasituksen kokonaisuutta huomioitaessa on tärkeä 
huomioida erot viistosademääriin oleellisesti vaikuttavassa tuulennopeudessa. 

TTY:n koerakentamisalueella ei ole mitattu tuulennopeutta, sademäärää eikä vesisatei-
den ajankohtaa, minkä johdosta koerakentamisalueen tiedoista ei voida arvioida luon-
nollista kosteusrasitusta. 

7.5 Jäätyminen 

Taulukossa 7.5 jäätymisen päämuuttujiksi on lueteltu lämpötilan muuttumisnopeus, 
pakkasjakson pituus, saavutettu minimilämpötila sekä julkisivumateriaalin kosteuspitoi-
suus. TTY:n koerakentamisalueen mittaustietojen perusteella lämpötilan todettiin laske-
van nopeimmillaan 0,34 °C/min vuonna 2005. Mikäli oheista analyysia tarkennetaan 
jäätymisen osalta niin, että tarkastellaan lämpötilan laskua joka alkaa lämpötilasta 
0…+1 °C, havaitaan hetkelliseksi jäätymisnopeuden maksimiksi 0,23 °C/min. 



64 

Pakkasvaurioita aiheuttavalle kosteuspitoisuudelle ei ole onnistuttu määritetty raja-
arvoa vaan ongelmaa on lähestytty lähinnä suojahuokossuhteen avulla. Materiaalin kat-
sotaan olevan pakkasenkestävä, mikäli suojahuokosjako on oikeanlainen, siihen millai-
nen kosteuspitoisuus on kriittinen, harvemmin puututaan. Oheinen selittyy osin sillä, 
ettei tieteellisissä piireissä ole yksimielisyyttä siitä, mikä ilmiö veden jäätyessä raken-
nusmateriaalin huokosissa aiheuttaa pakkasrapautumisen. Jäätymisteorioiksi on esitetty 
muun muassa seuraavia: hydraulinen paine, osmoottinen paine, kiteytymispaine, läm-
pöshokki sekä jäätymisrintaman eteneminen. Teoriat on esitelty kattavasti mm. julkai-
sussa Freeze-Thaw Resistance of Concrete (Rønning 2001). 

Hydraulisen paineen teorian mukaan vesi jäätyy ensimmäisenä kapillaarihuokosissa ja 
työntää vettä eteenpäin huokoskanavia pitkin. Mikäli tämä vesi pääsee vapaasti laaje-
nemaan suojahuokosiin, ei ongelmia synny. Mikäli suojahuokosia on liian vähän tai 
niiden väliset etäisyydet ovat liian pitkät, voi kasvava paine aiheuttaa materiaalin veto-
lujuuden ylittymisen ja aiheuttaa vaurioita. Hydraulisen paineen teoria ei kuitenkaan ota 
kantaa materiaalissa olevan kosteuden ja suojahuokosten väliseen suhteeseen. 

Säärasituskokeissa ohuen materiaalikerroksen, esimerkiksi ohutrappauksen, kosteuspi-
toisuutta on vaikea mitata luotettavasti ainetta rikkomattomien menetelmien avulla. Tä-
män haasteen johdosta materiaalin kosteuspitoisuus säärasituskokeiden aikana tunne-
taan heikosti. Kokeiden jälkeen kosteuspitoisuutta mitataan tarpeiden mukaan, mutta 
nämäkään tulokset eivät anna luotettavaa kuvaa materiaalissa olleesta kosteudesta ennen 
vauriota. 

TTY:n koerakentamisalueen mittaustiedot eivät sisällä tietoa vesisateista, joten luonnol-
listen sade- ja pakkasjaksojen yhdessä esiintymistä ei voida tutkia näistä tiedoista.  

Pakkasen ja vesisateiden yhdessä esiintymistä voidaan kuitenkin lähestyä Lahdensivun 
väitöskirjan (2012) avulla. Kirjassa on tutkittu talvella esiintyneiden vesisateiden yhtey-
dessä myös sitä, miten alas lämpötila laskee niiden jälkeen. Taulukossa 7.8 on esitetty 
tutkimuksen alla olleiden kolmen sääaseman keskimääräiset jäätymissyklien lukumäärät 
talvina 1961–2005. Jäätymissyklien määrä vähenee, kun rajalämpötilaa lasketaan 
alemmaksi. Rajalämpötilojen avulla voidaan arvioida miten syvältä rakenne on jäätynyt 
kyseisten vesisateiden jälkeen. 

Taulukko 7.8. Jäätymissyklit talvella vesi- ja räntäsateiden jälkeen. 

 
Taulukossa 7.9 on esitetty kahden edellä mainitun sääaseman osalta kaikki jäätymissyk-
lit talvina 1961–2005. Luvut perustuvat Lahdensivun väitöskirjaa (2012) varten analy-
soituihin Ilmatieteen laitoksen säätietoihin. Yksi jäätymissykli muodostuu jos 12 tunnin 
mittausjakson maksimilämpötila on yli 0 °C ja minilämpötila alle 0 °C. 

0 °C -2 °C -5 °C -10 °C
Helsinki-Vantaa 26 22 14 6
Turku 27 22 14 6
Jyväskylä 26 23 16 8

Pakkasjakson alin lämpötila
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Taulukko 7.9. Jäätymissyklit talvina 1961-2005 lämpötilan perusteella. 

 

Kyseiseen 12 tunnin aikaikkunaan ja sen minimi- ja maksimilämpötiloihin perustuva 
laskentatapa mahdollistaa sen, että jäätymissyklejä on voinut tapahtua esitettyä enem-
män. Tällainen tilanne voisi syntyä esimerkiksi kevättalvella kun auringon julkisivua 
lämmittävä vaikutus muuttuu auringon ilmansuunnan mukaan. 

Toisaalta 12 tunnin jakson sisällä ilmanlämpötilan perusteella tapahtuvat jäätymissyklit 
eivät välttämättä tarkoita, että julkisivurakenteessa oleva vesi ehtii sulaa tai uudelleen 
jäätyä näiden jaksojen aikana. Pakkasjakson pituuden perusteella voitaisiin arvioida 
millaiseksi seinän lämpötilajakauma ehtii tasaantua, jolloin voitaisiin arvioida miten 
syvällä julkisivumateriaalissa oleva vesi jäätyy. Toinen tapa arvioida jäätymistä, on 
Lahdensivun väitöskirjassa (2012) esille nostettu pakkasjakson alin lämpötila. Mitä 
alemmas lämpötila laskee, sitä pidempi pakkasjakso todennäköisesti on, jolloin myös 
voidaan olettaa, että julkisivumateriaalissa oleva vesi ehtii jäätymään pakkasjakson ai-
kana. Julkisesti saatavilla ei ole kattavaa sääaineistoa, jonka avulla voitaisiin laskea as-
tetunteja talvien vesisateita seuraaville pakkasille. 

Lahdensivun lisensiaatin työssä (2003) on nostettu esille tutkimus, jossa on tutkittu jää-
tymissyklien lukumäärää 1 ½ kiven massiivisen tiiliseinän omanneessa rakennuksessa. 
Taulukossa 7.10 on esitetty tämän yksittäisen kohteen jäätymissyklien määrä eriteltynä 
ilmansuuntien ja syvyyden mukaan. Kyseisen tutkimuksen tiedot koskevat vuotta 1998, 
jolloin ilman lämpötilan perusteella oli 80 jäätymissykliä. 

Taulukko 7.10. Jäätymissyklit 1 1/2 kiven massiivi tiiliseinäisessä rakennuksessa 1998. 

 

Taulukosta 7.10 huomataan selvästi, että etelän suuntaan osoittaneessa julkisivussa jää-
tymissyklejä on eniten. Jo 58 mm syvyydellä julkisivupinnasta jäätymissyklien luku-
määrä on lähes puolittunut. Se, miten syvällä julkisivussa oleva vesi nykyisissä kohteis-
sa jäätyy, riippuu oleellisesti rakenteiden lämmöneristävyydestä. Voimassa olevien 
lämmöneristävyysvaatimusten mukaisesti toteutetuissa rakennuksissa hyvä eristävyys 
tarkoittaa käytännössä sitä, että jäätymissyklien lukumäärä on sama kaikilla syvyyksillä 
lämmöneristeen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa vanhoihin rakennuksiin verrattuna suu-
remmalle pakkasrasitukselle altistumista. 

0 °C -2 °C -5 °C -10 °C
Helsinki-Vantaa 92 45 22 10
Jyväskylä 93 52 29 14

Pakkasjakson alin lämpötila

Etelä Länsi Pohjoinen Keskiarvo Ilman lämpötilan 
perusteella

0 mm 95 77 64 79 80
58 mm 45 40 44 43 -
85 mm 42 28 32 34 -

Jäätymiskertojen lukumääräEtäisyys 
ulkopinnasta
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Vastaavasti heikommin eristetyissä vanhoissa rakennuksissa julkisivumateriaalien kui-
vuminen on ollut nopeampaa korkeampien lämpötilojen johdosta. Uusissa rakennuksis-
sa kuivuminen on hitaampaa, minkä perusteella voidaan olettaa myös julkisivussa oleva 
vesimäärä suuremmaksi.  

Taulukosta 7.10 nähdään, että julkisivujen keskimääräinen jäätymissyklien lukumäärä 
vastaa hyvin ilman lämpötilan perusteella tehtyä laskentaa. Nykyisten energiavaatimus-
ten mukaisesti toteutetun rakennuksen kohdalla voidaan ajatella kaikkien lämmöneris-
teen ulkopuolella sijaitsevien rakennusosien saavan saman rasituksen. 

Lahdensivun väitöskirjassa (2012) jäätymissyklit on perustettu pelkästään ilman lämpö-
tilaan, mutta taulukon 7.10 perusteella tämän voidaan havaita olevan riittävän tarkka 
menetelmä jäätymissyklien lukumäärän arviointiin. Kuten rasitustekijöiden yhteydessä 
mainittiin, lämmittää auringon säteily julkisivun pintaa erityisesti keväisin, niiltä osin, 
jolta puuttuu varjostava tekijä. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että etelään suuntautuvilla 
julkisivuilla kevätkuukausina jäätymissyklejä voi jo yhden päivän aikana olla useita. 
Tämä auringon lämmittävä vaikutus on selvästi havaittavissa taulukosta 7.10. 

Pahimmat pakkasvauriot on suomalaisissa julkisivuissa tyypillisesti todettu etelään ja 
lounaaseen suuntautuvilla julkisivuilla. Auringon lämmittävän vaikutuksen lisäksi tähän 
vaikuttaa tuulen keskimääräinen suunta sateen aikana (Lahdensivu 2012). 

RIL:n Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä julkaisusarjan opas (RIL183-2.32-
1995) kertoo VTT:n tutkineen Etelä-Suomessa olevien tiilitalojen jäätymisiä. Poltetusta 
reikätiilestä muuratun länsisivun rakoseinän todettiin jäätyvän ja sulavan 42–48 kertaa 
vuodessa ja kalkkihiekkatiiliseinän 37–39 kertaa vuodessa. Vuosittaisen vaihtelun huo-
mioiden nämä luvut ovat lähellä taulukon 7.10 lukuja. 

Koerakentamisalueen mittaustietojen mukaan julkisivupinnan lämpötila laski pakkaselle 
69 kertaa vuonna 2005, joista 66 kerrassa pakkasjakso kesti yli 2 tuntia. Keskimääräinen 
pakkasjakson pituus oli 41 tuntia, mikä selittyy pitkälti talven alle 0 °C keskilämpötilal-
la. Yli 2 tuntia kestäneiden pakkasjaksojen minimilämpötila oli keskimäärin -5,0 °C. 

7.6 UV-säteily 

Auringosta maahan päätyvä säteily jakautuu kuvassa 7.11 esitetyn pisteviivan mukaises-
ti ultravioletti-säteilyn, näkyvän valon ja infrapunasäteilyn aallonpituusalueelle (Ilmatie-
teen laitos – Auringon säteily ja kirkkausvaihtelut). Säärasituslaitteen yhteydessä käyte-
tään pyranometriä (Hukseflux LP02) eli säteilyn intensiteetti mittaria, joka mittaa säh-
kömagneettisen säteilyn aallonpituusalueelta 305…2800 nm, mittarin mittausalue on 
esitetty kuvassa 7.11 punaisena laatikkona. 
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Kuva 7.11. Auringon säteilytehon jakautuminen aallonpituusalueittain (Ilmatieteen laitos - Aurin-
gon säteily ja kirkkausvaihtelut). 

Kuvasta voidaan huomata, että mittausalue kattaa auringon säteilystä merenpinnan ta-
solle (pisteviiva) pääsevän säteilyn aallonpituusalueen. Mittausalueen sisäpuolelle jää 
UV-A:n ja näkyvän valon aallonpituudet sekä osan infrapunavalon aallonpituuksista. 
Kuvassa 7.12 on esitetty sähkömagneettisen säteilyn luonne tämän mittausalueen ympä-
rillä (Ilmatieteen laitos – Otsoni). 

 
Kuva 7.12. Sähkömagneettinen säteily aallonpituusalueella 100 nm...1 mm. (Ilmatieteen laitos - 
Otsoni). 

Säärasituslaitteessa säteilyteho muodostuu halogeenivalojen näkyvästä valosta sekä IR-
säteilijöiden infrapuna-aallonpituuksista ja näkyvästä valosta. UV-valon aallonpituuksia 
saadaan erityisjärjestelyin aikaiseksi kyseiseen tarkoitukseen suunnitelluilla lampuilla.  

Kuvassa 7.13 on esitetty Helsingin säteilyn maksimiarvot pilvettömältä taivaalta 
(RT055.30 1976). Säärasituslaitteen säteilylämmittimet voidaan ottaa käyttöön niin, että 
säteilyteho saadaan halutulle tasolle. 
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Kuva 7.13. Säteilyn maksimiarvot Helsingissä pilvettömältä taivaalta (RT055.30 1976). 

Kuvaa 7.13 lukemalla havaitaan, että korkeimmat arvot 600 W/m² on saavutettavissa 
kesäkuussa ja heinäkuussa puolen päivän aikoihin. Talvikuukausina (marraskuu-
helmikuu) säteilyn maksimiarvot jäävät alle 100 W/m². 

Säärasituslaitteessa voidaan ottaa käyttöön UV-säteilylähde ja kokonaissäteilyteho saa-
daan säädettyä auringon luonnollisella aallonpituusalueella (305…2800 nm) halutulle 
tasolle (vrt. kuva 7.13). 

7.7 Yhteenveto 

Vanhassa säärasitussyklissä käytetyille äärilämpötiloille (-20…+60 °C) löytyy perusteet 
kirjallisuuslähteistä (RIL 183-3.1…2-1994; ETAG004 2008 ja by57 2011), mutta toi-
saalta elinkaaren aikana odotettavat äärilämpötilat ylittävät oheiset rajat suurella toden-
näköisyydellä (SFS-EN 1991-1-5 2007, liite A; TTY:n koerakentamisalue). Oheinen 
puoltaa äärilämpötilojen muuttamista luonnollisempaan (-30…+65 °C). 

Nopea lämpötilan muuttuminen aiheuttaa materiaalikerrosten välille lämpötilaeroja. 
Koerakentamisalueen mittaustietojen perusteella havaittiin, että normaalista reikätiilestä 
tehtyyn ulkokuoreen syntyi vuonna 2005 korkeimmillaan 11,5 °C lämpötilaero. Jul-
kisivupinnan eriosien välille syntyy lämpötilaeroja myös varjostusten johdosta. Varjos-
tuksen aiheuttamaksi suurimmaksi lämpötilaeroksi vuoden 2005 mittaustiedoista todet-
tiin 27,8 °C. Säärasituskokeissa lämpötilaerot ovat tätä pienempiä. 

ETAG004-ohjeen (2008) suositteleman sadetusmäärän 1 l/m²/min käyttämiselle Suo-
men ilmastoa kuvaavassa säärasitussyklissä on perusteet. Vesisateisiin tyypillisesti liit-
tyvät 5-10 m/s tuulet (Lahdensivu 2012) on syytä huomioida säärasituskokeessa vastaa-
valla tuulennopeudella. 

Vanhassa säärasitusohjelmassa käytetty syklimäärä (100 sykliä) on ollut suurempi kuin 
materiaalien suorissa kestävyyskokeissa [keskimäärin 50 sykliä (vrt. taulukko 4.2)], 
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mitä osaltaan voidaan perustella säärasituskokeen luonnollisemmalla kosteusrasituksel-
la. Toisaalta Reikko (2005) esittää suoriin kestävyyskokeisiin käytettäväksi 100 sää-
rasitussykliä, joka on ollut yleinen käytäntö TTY:llä.  

Luonnossa pakkassyklejä on lähteestä riippuen (Lahdensivu 2012; RIL183-2.32-1995 ja 
TTY:n koerakentamisalue) yli 50 vuodessa. Italiassa (Daniotti & Cecconi) TTY:n sää-
rasitussyklissä käytettyä kosteusrasitusta (1 l/m²/min) seuraavaa jäätymiskertaa verra-
taan suoraan luonnolliseen rasitukseen. Oheinen jäätymiskertojen vertailu lisää paineita 
kasvattaa säärasitusohjelmassa käytettyä syklimäärää. 
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8 SÄÄRASITUSSYKLI 

TTY:llä tähän mennessä käytetty säärasitussykli on ollut kolmivaiheinen. Samaa sykliä 
on toistaiseksi käytetty myös uudessa säärasituslaitteessa. Säärasitussyklin vaiheet ovat 
olleet seuraavat: 

Vaihe 1: Sadetus yhden tunnin ajan, veden virtaaman ollessa 1 l/m²min. 

Vaihe 2: Ulkoilman jäähdytys mahdollisimman nopeasti -20 °C lämpötilaan. 
Jäähdytys on kestänyt koeseinän termisestä massasta riippuen 1-1,5 tun-
tia. Tämän jälkeen lämpötila on säilytetty siten, että koko vaiheen pituus 
on neljä tuntia. 

Vaihe 3: Julkisivupinnan lämmitys mahdollisimman nopeasti +60 °C:een säteily-
lämmittimien avulla. Koko vaiheen kesto on ollut kolme tuntia. 

Oheisen syklin käyttämiseen on päädytty, koska se kattaa merkittävimmät Suomessa 
esiintyvät säärasitukset. Taulukossa 8.1 on esitetty vertailu, missä tärkeimpien sää-
rasitusilmiöiden suuruutta ja luonnetta vertaillaan TTY:n säärasituslaitteiden luomien ja 
luonnollisten ilmiöiden välillä. 
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Taulukko 8.1. Säärasitusilmiöiden vertailu 

 

Kuvassa 8.1 on esitetty ulkolämpötilojen muuttuminen säärasitussyklin aikana TTY:n 
uudessa (Petra) ja vanhassa (Saara) säärasituslaitteessa. Petran ja Saaran kuvaajat on 
muodostettu yksittäisen ohutrappauskokeen viiden syklin keskiarvosta. Lisäksi kuvassa 
on esitetty luonnollinen sykli, joka on muodostettu suurimmista luonnollisista lämpöti-
lan muutoksista. 

Kuvista 8.1 ja 8.2 voidaan havaita, että ulkolämpötila on säärasituslaitteissa merkittä-
västi korkeampi verrattuna luonnolliseen maksimiin (vuonna 2005 TTY:n koerakenta-
misalueella +29,3 °C). Tämä johtuu säärasituslaitteen suhteellisen pienestä ulkokammi-
osta ja lämmitykseen käytetystä tekniikasta. Julkisivupinnan maksimi pintalämpötila 
säärasituskokeissa ja TTY:n koerakentamisalueella vuonna 2005 olivat lähellä toisiaan. 

 

Rasitusilmiö Pinta Ulkoilma Pinta Ulkoilma Pinta Ulkoilma
Lämpöisku -1,71 °C/min -0,89 °C/min -1,52 °C/min -0,84 °C/min -0,34 °C/min* -0,18 °C/min*
Koko sadetusjakso -0,71 °C/min -0,57 °C/min -0,65 °C/min -0,52 °C/min -0,34 °C/min* -0,18 °C/min*
Pintalämpötilan ja ul-
koilman lämpötila ero
Ilman suurin 
kosteussisältö - 47,8 g/m³ - 42,4 g/m³ - 14,9 g/m³

Korkein RH% 
jäädytyksen alkaessa - RH 99% - RH 25% - RH 95,6% **

Kosteussisältö 
jäädytyksen alkaessa - 23,0 g/m³ - 8,86 g/m³ - 4,6 g/m³

Jäädytysnopeus -1,10 °C/min -0,85 °C/min -1,41 °C/min -1,66 °C/min -0,34 °C/min -0,18 °C/min
Pintalämpötilan ja ul-
koilman lämpötila ero
Suurin ero 
pintalämpötiloissa 10,1 °C - 3,0 °C - 27,8 °C *** -

Maksimi kosteussisäl-
tö pakkasen aikana - 3,6 g/m³ - 0,5 g/m³ - 4,6 g/m³

Suurin lämpötilamuu-
tos 8 tunnin jaksossa 89,4 °C 79,1 °C 88,5 °C 82,2 °C 47,9 °C 17,6 °C

Lämmitysnopeus +2,32 °C/min +1,94 °C/min +1,74 °C/min +1,92 °C/min +0,32 °C/min +0,14 °C/min
Pintalämpötilan ja ul-
koilman lämpötila ero
Suurin ero 
pintalämpötiloissa 20,5 °C - 5,1 °C - 27,8 °C *** -

Korkein lämpötila +67,1 °C +59,8 °C +70,1 °C +64,4 °C +53,7 °C +29,3 °C

*** Mittaustiedon puutteista johtuen lämpötilaero määritetty max. 90° toisistaan poikkeavilta julkisivupinnoilta.

Lä
m

m
ity

s

Luonto 2005PetraSaara

S
ad

et
us

pinta 12,6 °C kylmempi pinta 3,4 °C kylmempi

pinta 5,6 °C kylmempi pinta 10,1 °C kylmempi pinta 5,5 °C kylmempi

Jä
äd

yt
ys

pinta 33,2 °C lämpimämpi

pinta 5,5 °C kylmempi

pinta 17,1 °C lämpimämpi pinta 6,7 °C lämpimämpi

* Lämpöiskua ja sadetuksen aikaista lämpötilan laskemista ei voida määrittää puuttuvien mittaustietojen 
** Luonnonolosuhteissa maksimi. RH > 90% neljässä jäätymiskerrassa
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Kuva 8.1. Ulkolämpötilan muutokset säärasitussyklin aikana. 

Kuvassa 8.2 on vastaavasti esitetty pintalämpötilojen muutokset säärasitussyklin aikana. 

 
Kuva 8.2. Pintalämpötilojen muutokset säärasitussyklin aikana. 

TTY:n koerakentamisalueelta kerätystä mittaustiedosta ei voida määrittää lämpöiskun 
suuruutta, koska 15 minuutin mittausväli on tähän liian epätarkka. Tämän johdosta ku-
vissa 8.1 ja 8.2 luonnollinen lämpötilan laskemisnopeus on vakio, vaikka siinä olisi 
odotettavissa säärasitussyklin kaltaista vaihtelua. 

Oheista säärasitussykliä on vanhassa säärasitusohjelmassa toistettu 100 kertaa. Vanha 
säärasitusohjelma testaa oheisen mukaisesti hyvin rakenteen lämpöliikkeiden kestoky-
vyn ja pakkasrasituksen. Kosteusrasituksessa tuulenpaineen vaikutus jää testaamatta, 
koska sadetuksen aikana ilma säärasituslaitteen ulkokammiossa on käytännössä paikal-
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laan. Viistosaderasitus tulee kuitenkin huomioitua, koska sadetussuuttimet on suunnattu 
kohti julkisivupintaa. Koeseinissä on tyypillisesti ollut ikkunadetalji, johon on todettu 
liittyvän erilaisia ongelmia, jolloin myös merkittävän rakennedetaljin toiminta tulee 
testattua. 

Luvussa 7 esitetyn taulukon 7.3 mukaisesti vanhassa säärasitusohjelmassa ei tavanomai-
sesti huomioida UV-säteilyn, mikrobien tai ulkoisten rasitusten vaikutusta koeseinän 
pitkäaikaiskestävyyteen. Samoin kemiallisten ilmiöiden pitkäaikaisvaikutusten havain-
nointi jää kuukauden koeajan ulkopuolelle. Aiemmin mainitun perusteella nämäkin voi-
daan huomioida tapauskohtaisilla erityisjärjestelyillä. 

8.1 Ilmastonmuutos 

Tehtävien säärasituskokeiden tarkoituksena on antaa kuva julkisivumateriaalien pitkäai-
kaiskestävyydestä. Tällöin on tärkeää arvioida miten ilmasto mahdollisesti muuttuu tu-
levien vuosien aikana ja aiheuttaako tämä muutos tarvetta kasvattaa jotakin tai joitakin 
koeseinän saamia rasituksia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat hieman lähteit-
täin, mutta alla olevat perustuvat muutamiin merkittäviin kotimaisiin lähteisiin. 

Ilmatieteen laitoksen ja Aalto-yliopiston ylläpitämän Internet-sivun www.ilmasto-
opas.fi (2012) sekä Maa- ja metsätalousministeriön Miten väistämättömään ilmaston-
muutokseen voidaan varautua? (2012) -julkaisu esittelevät ilmastonmuutosta. Ilmas-
tonmuutosta käsiteltäessä verrataan usein oletettuja vuoden 2100 sääolosuhteita 1900-
luvun lopun sääolosuhteisiin.  

Näiden kahden lähteen mukaan merkittävimmät muutokset suomalaisessa ilmastossa 
ovat: 

 Lämpötilojen kohoaminen 5-6 °C. 
o Talven keskilämpötilojen nousu on kesälämpötilojen nousua suurempaa. 
o Lämpötilaerot talvipäivien aikana pienenevät ja kovimmat pakkaset lauh-

tuvat. 
 Sateet lisääntyvät. 

o Vuotuinen sademäärä kasvaa 10–15 %. 
o Talvella vettä (eri olomuodoissa) tulee 30–40 % enemmän. 
o Rankimmat sateet ovat 10–30 % aiempaa rankempia. 

 Tuulennopeudet kasvavat. 
o Suurin kasvu 2-4 % tapahtuu syksyllä ja talvella. 
o Koskee erityisesti länsituulia. 

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? (2012) -julkaisu käsit-
telee ilmastonmuutosta aloittain. Rakennettua ympäristöä koskevassa osassa (Haanpää 
et al. 2012) mainitaan erityisesti seuraavien rasitusten kasvu: 

 Julkisivujen kosteusrasitus lisääntyy viistosaderasituksen määrän ja toistumisti-
heyden kasvamisen sekä kuivumisen hidastumisen seurauksena. 
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 Kosteusrasituksen ja lämpötilan kasvun seurauksena kasvuympäristö homeille 
on aiempaa suotuisampi. 

 Kosteusrasituksen kasvun myötä pakkasrasituksen ennustetaan kasvavan. 

Kuten todettu ilmastonmuutoksesta on hyvin eriäviä mielipiteitä. VTT:n Ilmastonmuu-
toksen huomioiminen kaavoituksessa – tapauskohtaisia tarkasteluja -tutkimusraportissa 
(Wahlgren et al. 2008) on täysin eriävä mielipide jäätymissyklien lukumäärästä. Kysei-
sen tutkimusraportin mukaan jäätymissyklien lukumäärä putoaa 40 % prosenttia lähes 
koko maassa. Sodankylässä sen sijaan jäätymissyklien ennustetaan kasvavan 15 %. 
Muilta osin kyseisessä raportissa (Wahlgren et al 2008) ilmastonmuutos ennustetaan 
vastaavaksi Ilmatieteen laitoksen (Ilmasto-opas 2012) ja Maa- ja metsätalousministeriön 
(Haanpää et al. 2012) julkaisujen kanssa. 

Taulukossa 8.2 on esitetty nykyisen ilmaston keskimääräisiä arvoja pohjautuen Ilmatie-
teen laitoksen säätietoihin. Muuttunut ilmasto, eli oletus ilmastosta 2100-luvun alussa 
pohjautuu Ilmatieteen laitoksen (Ilmasto-opas 2012) ja Maa- ja metsätalousministeriön 
(Haanpää et al 2012) julkaisuihin. 

Taulukko 8.2. Ilmaston arvioitu muuttuminen Suomessa vuoteen 2100 mennessä. 

 
Viistosaderasitus vaikuttaa kasvavan merkittävimmin sateiden määrän ja tuulennopeu-
den kasvun seurauksena. Viistosademäärän kasvu on näiden kahden tekijän summa, 
jolloin sen kasvulle ei ole annettu tarkkaa ennustetta. Rankkojen vesisateiden aikana 
myös julkisivun saama viistosaderasitus on korkeimmillaan, jolloin rankkojen sateiden 
toistuvuuden ja rankkuuden kasvaminen lisää myös luonnollisesti viistosaderasitusta.  

Muutos kerran sadassa vuodessa toistuvan rankkasateen intensiteettiin vaikuttaa pienel-
tä, mutta lukemalla luvussa 7.4 esitettyä kuvaa 7.9 toisin, huomataan, että aiemmin ker-
ran sadassa vuodessa toistunut rankkasade toistuu jatkossa 15–30 vuoden välein. Ilmas-

Nykyinen ilmasto Muuttunut ilmasto Muutos
Keskimääräinen tuulennopeus 50 m 
korkeudessa (m/s) 5…10 5,2…10,4 + 2-4 %

Vuosittainen sademäärä (mm) 600 660…690 + 10-15 %

Viistosademäärä (mm) 600 *

Talvisateet (1.9.-30.4.) (mm) 240 310…340 + 30-40 %
Lumisateen osuus 35…40 %
Rankkasade 30 min kerran sadassa 
vuodessa (mm/min)

1 1,1…1,3 + 10-30 %

Rankkasade 60 min kerran sadassa 
vuodessa (mm/min) 0,6 0,66…0,78 + 10-30 %

Julkisivupinnan maksimilämpötila (°C) 70…80 75…85 + 5-6 °C
Minimivarjolämpötila (°C) -50…-30 -45…-25 + 5-6 °C
Julkisivu jäätyy talvella (krt) 90
Julkisivu jäätyy vesisateen jälkeen 3 vrk 
sisällä (krt) 25-30 oletetaan kasvavan

oletetaan kasvavan

kasvaa merkittävästi 
tuulennopeuden ja sademäärän 

kasvun seurauksena

osuus laskee

* Ruotsalainen tutkimuksen (Vinha 2011) mukaan viistosateen määräksi oletettu keskimääräinen 
maahan saatava sademäärä (vrt. kuva 7.7).
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tonmuutoksen ennustetaan juuri kasvattavan ääri-ilmiöiden suuruutta ja lyhentävän nii-
den toistumisvälejä (Jylhä et al. 2012). 

Jäätymissyklien lukumäärän ja pakkasrasituksen ennustetaan lähteestä riippuen kasva-
van, mutta näihin ei ole annettu lukuihin perustuvaa arvoa. 

8.2 Säärasitussyklin kehittämiskohteet 

8.2.1 Vaihe 1 – Sadetus 

Vanhassa säärasitussyklissä sadetusvaihe on kestänyt tunnin ajan. Käytössä ollut sade-
tusmäärä on vastannut ETAG004-ohjeen (2008) määrittelemää 1 l/m²min. Vertaamalla 
kyseistä sademäärää luvussa 7.4 esitettyyn kuvaan 7.9 voidaan havaita, ettei yhtä rankka 
sade toistu Suomessa kertaakaan 100 vuoden aikana (Ilmatieteen laitos – Sade). Koko-
naissademäärää ajatellen yhden syklin aikana saadaan kymmenesosa keskimääräisesti 
vuosisateesta. 

Kyseinen sademäärä on suuri verrattuna luonnolliseen saderasitukseen. Verrattaessa 
kosteusrasitusta esimerkiksi muurattujen rakenteiden (SFS-käsikirja 176 2007) tuote-
standardien suoriin pakkasenkestävyyskokeisiin, havaitaan kosteusrasitus lievemmäksi. 
Tuotestandardien suorissa kestävyyskokeissa koekappaleet ovat usein täydellisessä ve-
siupotuksessa ennen jäädyttämistä. 

TTY:n säärasituslaitteissa sadesuuttimet on suunnattu kohti julkisivupintaa, jotta vesi 
kastelee koerakenteen pinnan kunnolla. Suuntauksen seurauksena sadetus vastaa hyvin 
viistosateita, vaikka tuulenpainetta ei suoraan huomioitaisikaan. 

Tästä huolimatta sadetusvaiheeseen olisi hyvä yhdistää erikseen tuulen vaikutus. Tämän 
sadetusvaiheeseen yhdistetyn tuulennopeuden olisi hyvä olla luokkaa 5…10 m/s perus-
tuen Lahdensivun väitöskirjaa (2012) varten tehtyihin tuuliruusuihin sekä Suomen tuu-
liatlakseen (Tuuliatlas 2012). Tuulen ja syntyvän paine-eron mittaamisen ja hallinnan 
avulla huomioidaan aiempaa paremmin veden luonnolliset liikkeet julkisivun pinnalla. 

8.2.2 Vaihe 2 – Jäädyttäminen 

Julkisivujen pintalämpötila ja ilman lämpötila laskevat pakkasen puolelle noin 90 kertaa 
vuodessa, joista neljännes tapahtuu kolmen vuorokauden sisällä vesi- tai räntäsateesta 
(Lahdensivu 2003 ja 2012). Uusissa hyvin eristetyissä rakennuksissa käytännössä kaikki 
lämmöneristeen ulkopuoliset osat saavat vastaavan pakkasrasituksen (vrt. luvun 7.5 
taulukko 7.10). 

Julkisivumateriaalin pakkasrapautuminen johtuu veden jäätymislaajenemisesta. Näin 
ollen Lahdensivun väitöskirjaan (2012) poimitut tiedot vesisateita seuraavista pakkasista 
kuvaavat paremmin pakkasrasitusta verrattuna pelkkään lämpötilaan pohjautuvaan ver-
tailuun. 
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Säärasitussykleissä ja tuotestandardien suorissa kestävyyskokeissa koerakenteiden ja -
kappaleiden jäädyttämistä edeltää usein luonnollista kosteusrasitusta suurempi rasitus. 
Tästä huolimatta joissakin tapauksissa säärasituskokeen jäätymiskertoja verrataan suo-
raan luonnolliseen rasitukseen (Daniotti & Cecconi). TTY:n kokemusten perusteella 
100 säärasitussykliä ei kuitenkaan kannata verrata reilun vuoden luonnolliseen rasituk-
seen, vaikka jäätymiskertoja kertyisikin yhtä paljon.  

Julkisivumateriaalin kosteussisällöstä jäätymishetkellä, luonnon olosuhteissa tai sää-
rasituskokeissa, ei ole saatavilla kattavaa aineistoa. Tämän aineiston tutkiminen olisi 
kuitenkin avainasemassa mietittäessä säärasituskokeiden ja luonnollisen rasituksen väli-
siä yhteyksiä. 

Vanhan säärasituslaitteen kylmäkoneella on viime vuosina päästy alhaisimmillaan -25 
°C:een ja kun vanhaa kylmäkonetta ei ole haluttu viedä äärirajoille on alhaisimpana 
lämpötiloina säärasitussykleissä käytetty -20 °C. Aivan eteläistäkin Suomea myöden 
varjon minimilämpötilat ovat alle -30 °C (SFS-EN 1991-1-5 2007). Uuden säärasitus-
laitteen kylmäkoneella ulkoilman lämpötila voidaan laskea -30 °C:een.  

Jäädytysvaiheen lämpötilan laskeminen -30 °C:een, kasvattaa koeseinän rasitusta läm-
pöliikkeiden suurentuessa aiempaan verrattuna. Samalla suurempi osa julkisivumateri-
aalissa olevasta vedestä jäätyy. Minimivarjolämpötiloihin (SFS-EN 1991-1-5 2007) 
verrattaessa tämä lämpötila on kuitenkin realistinen julkisivumateriaalin elinkaaren ai-
kana, jolloin kylmimmän lämpötilan laskeminen -30 °C on perusteltua. 

Vanhassa säärasitussyklissä käytetyn jäädyttämisvaiheen pituus on määräytynyt pitkälti 
vanhan säärasituslaitteen kylmäkoneen tehon perusteella. Samalla vaiheiden pituudet on 
valittu niin, että sykli toistuu vuorokauden aikana kolmesti, jolloin työpäivän aikana on 
mahdollisuus seurata kaikkien kolmen vaiheen kulkua ja toisaalta silmämääräiseen tar-
kasteluun soveltuvat sääolosuhteet osuvat työpäivän aikana aina samaan kellonaikaan, 
mikä osaltaan helpottaa kokeiden seuraamista. 

Vanhassa säärasituslaitteessa -20 °C lämpötila on saavutettu ohutrappauksilla 1-1,5 tun-
nissa ja suuremman termisen massan omaavilla rakenteilla hieman tätä hitaammin. Uu-
den säärasituslaitteen kylmäkoneella vastaavaan lämpötilaan päästään huomattavasti 
nopeammin, joka mahdollistaa jäätymisvaiheen lyhentämisen. 

8.3 Uusi säärasitussykli 

Edellä esitetyn perusteella uudessa säärasitusohjelmassa voitaisiin käyttää seuraavan-
laista säärasitusohjelmaa: 

Vaihe 1:  Sadetus 60 minuutin ajan, veden virtaaman ollessa 1 l/m²min. Sadetus-
vaiheeseen on yhdistetty ilmavirtaus 5-10 m/s. 

Vaihe 2: Jäädytys -30 °C. Vaiheen alussa vesisuuttimet tyhjennetään paineilmalla, 
mikä hetkellisesti lisää painetta koeseinän pinnalla työntäen vettä raken-
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teen sisälle mahdollisista ongelmakohdista. Jäädytyksen yhteydessä kyl-
mäkoneen puhaltimet luovat tuulenpainetta aina päällä ollessaan. 

Vaihe 3: Pinnan lämmitys +60 °C:een. 

Sadetusvaiheen pituus ja sadetusmäärä 1 l/m²min pysyvät näin ollen samanlaisena kuin 
vanhassa säärasitussyklissä. Uutena asiana sadetusvaiheeseen on yhdistetty ilmavirtaus 
5-10 m/s, joka kasvattaa rakenteen rasitusta luonnollisempaan suuntaan, painamalla 
vettä rakenteeseen mahdollisista ongelmakohdista. 

Jäädytysvaiheen rankkuutta kasvatetaan laskemalla äärilämpötila -30 °C:een, joka on 
kuitenkin realistinen lämpötila Suomessa tutkittavien tuotteiden teknisen käyttöiän ai-
kana. Äärilämpötilan laskeminen kasvattaa lisäksi lämpöliikkeiden suuruutta. Jäädytys-
vaiheen käynnistyessä sadetusletkut kuivataan paineilmalla, mikä nostaa hetkellisesti 
ilmanpainetta ja osaltaan lisää veden liikkeitä koerakenteen pinnalla. Lämmitysvaihe 
pysyy vanhan kaltaisena. 

Säärasitus on ankarimmillaan kunkin vaiheen alussa. Sadetuksen alussa tapahtuu läm-
pöiskuksi kutsuttu ilmiö, jonka seurauksena pintalämpötila laskee nopeasti kymmeniä 
asteita. Jäädytys- ja lämmitysvaiheilla tavoiteltu rasitus on käytännössä saavutettu sa-
malla hetkellä, kun tavoitelämpötilaan ja stationääritilaan on päästy. Nämä eroavat sade-
tusvaiheesta siinä, että niiden pituutta voidaan lyhentää ilman, että rasitus pienenee. 

Säärasituslaitteiden alkutaipaleelta lähtien on koettu tarpeelliseksi luoda testausohjelma 
kullekin materiaalille (Pentti & Tuuliniemi 1989). Tämä on ymmärrettävää, koska yhtä 
pitkien lämpötilojen tasaantumisaikojen käyttäminen kaikkien materiaalin ja raken-
neyhdistelmien kohdalla kasvattaa kokeiden pituutta tarpeettomasti. Materiaalikohtai-
sella testausohjelmalla ei tule kuitenkaan tarkoittaa sitä, että materiaalista riippuen käy-
tettyjen säärasitusilmiöiden suuruus poikkeaisi toisistaan, kuten nykyisten tuotestandar-
dien kohdalla menetellään. 

Vanha 8 tunnin säärasitussykli on ollut hyvä, koska niitä on vuorokaudessa voitu suorit-
taa tasamäärä, jolloin tietyt syklin vaiheet toistuvat työpäivän aikana aina samaan ai-
kaan, joka on osaltaan helpottanut säärasituksen seuraamista. Kahdeksan tunnin sykli on 
myös ollut TTY:n vanhan säärasituslaitteen tekniikalla mahdollinen.  

Uuden säärasitussyklin tulisi aiemman tavoin toistua vuorokaudessa tasamääräisesti. 
Tällöin on potentiaalia lyhentää säärasitussykli 4 tai 6 tunnin mittaiseksi. Taulukoissa 
8.3–8.5 on esitetty vaihtoehdot uusista säärasitussykleistä. 
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Taulukko 8.3. Ohutrappauksien tutkimisessa käytettävä säärasitussykli. 

 
Taulukko 8.4. Paksurappauksien ja levyverhouksien tutkimisessa käytettävä säärasitussykli. 

 
Taulukko 8.5. Betoni, tiili ja luonnonkiviverhottujen rakenteiden tutkimisessa käytettävä sää-
rasitussykli. 

 

Verrattaessa vanhan ja uuden säärasituslaitteen lämmitys- ja jäähdytystehoja on huo-
mattu, että uudessa säärasituslaitteessa lämpötilamuutokset tapahtuvat nopeammin. 
Esimerkiksi tyypillisesti tutkittujen eristerappausten kohdalla tämä tarkoittaisi sitä, että 
jäätymisen jälkeen koeseinä on vakio-olosuhteessa kolmen tunnin ajan ennen seuraavaa 
rasitusilmiötä. Tämän johdosta on perusteltua käyttää lyhyempiä vaiheiden pituuksia 
pienemmän termisen massan omaavilla rakenteilla. 

Taulukkoon 8.6 on koottu kolmen ja neljän viikon koeajassa saavutettavien syklien lu-
kumäärä sekä perinteiseen 100 syklin säärasitukseen kuluva aika. Taulukossa on esitetty 
myös 150 säärasitussykliin kuluva aika. 

Kesto (min) Tavoitelämpötila Rasitus/sääilmiö

1 sadetus 60 +20 °C
Lämpöisku, viistosade (1 l/m²min), 
tuulennopeus (5-10 m/s), 
kosteuskäyttäytyminen

2 jäädytys 90 -30 °C Pakkasrasitus, lämpöliikkeiden ääripää
3 lämmitys 90 +65 °C Lämpöliikkeiden ääripää

yhteensä 240

Säärasitussykli 1 - Ohutrappaukset
Vaihe

Kesto (min) Tavoitelämpötila Rasitus/sääilmiö

1 sadetus 60 +20 °C
Lämpöisku, viistosade (1 l/m²min), 
tuulennopeus (5-10 m/s), 
kosteuskäyttäytyminen

2 jäädytys 180 -30 °C Pakkasrasitus, lämpöliikkeiden ääripää
3 lämmitys 120 +65 °C Lämpöliikkeiden ääripää

yhteensä 360

Säärasitussykli 2 - Paksurappaukset ja levyverhoukset
Vaihe

Kesto (min) Tavoitelämpötila Rasitus/sääilmiö

1 sadetus 60 +20 °C
Lämpöisku, viistosade (1 l/m²min), 
tuulennopeus (5-10 m/s), 
kosteuskäyttäytyminen

2 jäädytys 240 -30 °C Pakkasrasitus, lämpöliikkeiden ääripää
3 lämmitys 180 +65 °C Lämpöliikkeiden ääripää

yhteensä 480

Vaihe
Säärasitussykli 3 - Betoni-, tiili- ja luonnonkiviverhotut rakenteet
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Taulukko 8.6. Uusien säärasitussyklien koeajat. 

 

Jäätymiskertoihin (vrt. luvun 7.5 taulukoihin 7.8–7.10) ja TTY:n säärasituskokeiden 
kokemuksiin pohjautuen alle 100 säärasitussyklin säärasitusohjelmaa ei kannata koesei-
nillä käyttää. Tästä johtuen 8 tunnin syklillä tarvittavaa 100 säärasitussykliä ei saada 
täyteen kolmen tai neljän viikon koeajalla. Vastaavasti 6 tunnin syklillä 100 säärasitus-
sykliä ei täyty kolmen viikon koeajassa. 

Jotta kokeiden välillä säilyy vertailtavuus, kannattaa toistaiseksi pitäytyä vanhassa 100 
syklin säärasituksessa, vaikka paineita määrän kasvattamiselle olisi. Tällöin lyhyemmil-
lä säärasitussykleillä saavutetaan kyseinen syklimäärä lyhyemmässä ajassa. Suurempiin 
syklimääriin kannattaa siirtyä, kun mittaustekniikka on kehitetty sille tasolle, että voi-
daan luotettavasti arvioida vaurioiden tasoa esimerkiksi 50, 100 ja 150 säärasitussyklin 
kohdalla. Mittaustekniikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 9. 

Säärasitussykliä muutettaessa on tarpeen arvioida mitä etuja ja haittoja muutoksista on. 
Tärkeä on pyrkiä luonnollisen kaltaisiin rasituksiin, mutta muistaa se tosiasia, että ky-
seisellä testauksella ensisijaisesti pyritään tuottamaan usean kymmenen vuoden säärasi-
tus muutaman kuukauden koeajassa. Säärasitusohjelman muuttamisella saavutetut edut 
ovat: 

 Sadetusvaiheeseen yhdistetty tuulennopeus kasvattaa osaltaan rasitusta, mutta 
toisaalta esimerkiksi Helsingissä 70 % vesisateista liittyy yli 4,1 m/s tuuli (Lah-
densivu 2012, liite 7). Tällöin rasitus muuttuu luonnollisempaan suuntaan. Sade-
tukseen yhdistetty tuuli ja tuulenpaine tuovat paremmin esille halkeamiin, detal-
jeihin ja muihin mahdollisiin ongelmakohtiin liittyvät vauriot. 

 Jäädytysvaiheen lämpötilan laskeminen -30 °C:een laskee alemman lämpötilan 
lähemmäksi luonnossa odotettavissa olevaa lämpötilaa, minkä seurauksena läm-
pötilojen ääripäät vastaavat paremmin todellisuutta. Alle -20 °C lämpötilat tois-
tuvat nykyisessä ilmastossa useasti, jolloin pakkasrasitus muuttuu luonnolli-
semmaksi. 

 Säärasituslaitteiden käyttöaste on ollut korkea, jolloin lyhyempää koeaikaa käyt-
tämällä saadaan lyhennettyä säärasituskokeita edeltänyttä odotusaikaa. 

Säärasitusohjelman muuttamisen haittapuolet: 

 Työpäivien aikana suoritettava visuaalinen seuranta on kahdeksan tunnin sää-
rasitussyklissä kohdistunut joka kolmannen syklin jälkeiseen tilanteeseen. Nel-
jän tai kuuden tunnin säärasitussykliä käytettäessä tilanne päästään tarkastamaan 
4-6 syklin välein. Viikonlopun aikana seurannan ulkopuolelle jää jopa 16 sykliä, 

Säärasitussyklin 
kesto (h)

21 vrk säärasitus 
(syklien lkm)

28 vrk säärasitus 
(syklien lkm)

100 syklin 
säärasitus (vrk)

150 syklin 
säärasitus (vrk)

4 126 168 16,7 25
6 (84) 112 25 37,5
8 (63) (84) 33,3 50
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joka kokonaissyklien määrästä on prosentuaalisesti iso osuus. Näin ollen kokei-
den silmämääräisen seurannan tarkkuus heikkenee. Tämä luo osaltaan paineita 
mittaustekniikan kehittämiseen. 

 Sadetus- ja jäädytysvaiheiden rasitus kasvaa aiempaan verrattuna. Ilmiöt toisaal-
ta kasvavat luonnossa mahdollisiin mittoihinsa, mutta rasituksen kasvattamisen 
seurauksena ensimmäisten uudella säärasitussyklillä suoritettujen kokeiden tu-
loksille ei ole vertailuaineistoa. 
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9 MITTAUSTEKNIIKKA 

Suoritettavien säärasituskokeiden kehittämiseen kuuluu oleellisesti myös mittausteknii-
kan kehittäminen aiempaa tarkemmaksi ja kattavammaksi. Diplomityön aihepiirin mu-
kaisesti keskitytään säärasituskokeen aikana säärasituslaitteessa tehtäviin mittauksiin, 
eli säärasituskokeiden jälkeisiä lujuus- yms. kokeita ei käsitellä tässä yhteydessä. Van-
han säärasitusohjelman seurannan yhteydessä säärasituslaitteen tietokone on tyypillises-
ti dokumentoinut seuraavat mittasuureet: 

 koerakenteen pintalämpötilat useammasta kohdasta 
 ulkokammiossa vallitsevat olosuhteet: lämpötila ja suhteellinen kosteus 
 sisäkammiossa vallitsevat olosuhteet: lämpötila ja suhteellinen kosteus 
 tapauskohtaiset lisämittapisteet. 

Kustakin mittasuureesta on tallennettu säädetyn tallennusjakson mukaisesti jakson mi-
nimiarvo, keskiarvo sekä maksimiarvo. Oheisten perusteella on voitu seurata kaikkien 
vanhaan säärasitussykliin oleellisesti liittyneiden olosuhteiden muuttumista ja vastaa-
vasti mahdollistettu näiden hallinta. Tarpeiden mukaan mittauksia on tarkennettu esi-
merkiksi lisäämällä lämpötilan mittauspisteitä koeseinän sisäpintaan ja koeseinän sisälle 
materiaalikerrosten rajapintoihin. Kokeiden yhteydessä on myös käytetty tapauskohtai-
sesti muita anturityyppejä mittamaan kulloistenkin tarpeiden mukaisia suureita. 

Näiden vanhaan säärasitusohjelmaan liittyvien suureiden dokumentointi jatkossakin on 
ehdottomasti tarpeen. Susref-kokeissa käytössä ollutta mittaustekniikkaa kannattaa kui-
tenkin hyödyntää säärasituskokeissa ainakin erityistapauksissa, jossa jotain asiaa halu-
taan seurata tarkemmin. Osa mittaustekniikasta kannattaa liittää vakiona mitattavien 
suureiden joukkoon tarkentamaan säärasituksen dokumentointia. 

Alla on lueteltuna jo nykyisin käytössä olevien mitta-anturien luomia mahdollisuuksia. 

1) Paine-ero 

Uuden säärasituslaitteen sisäkammioon on asennettu poistoilmapuhallin, jolla tieto-
koneohjauksen avulla on mahdollista ylläpitää kammioiden välistä paine-eroa. Pai-
ne-eron muutoksia voidaan seurata useammasta kohdasta. Tavanomaisesti riittää, et-
tä paine-erot mitataan säärasituslaitteen kammioiden väliltä. 

Säärasituslaitteen sisäkammioon asennetulla poistoilmapuhaltimella ja sen ilmas-
tointikanavan mittarenkaaseen kytketyllä paine-eroanturilla voidaan myös määrittää 
haluttu poistoilman määrä, esimerkiksi 0,5 vaihtoa tunnissa (0,75 dm³/min uudessa 
säärasituslaitteessa). Tällaisessa tapauksessa on tarpeen miettiä, mistä korvausilma 
saadaan poistetun tilalle. Vastaavasti koeseinän yli vallitsevaa paine-eroa mittaaval-
la anturilla on mahdollista luoda koeseinän sisäpuolelle esimerkiksi 10 Pascalin ali-
paine. 
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Paine-ero säärasituslaitteen kammioiden välillä kannattaa mitata kaikkien sää-
rasituskokeiden yhteydessä, vaikkei edellä mainittuja olosuhteiden hallintaa tavoitel-
taisikaan. 

2) Tuulennopeus 

Säärasituslaitteen ulkokammion tekniikkaan liittyvät oleellisesti puhaltimet, jotka 
tasaavat tuottamansa kylmän ja lämmön tasaisesti säärasituslaitteeseen. Tuulettimien 
käynti liittyy osittain lämmittimen ja kylmäkoneen käymiseen, jolloin ne luonnos-
taan luovat ulkokammioon vaihtelevat tuuliolosuhteet. Vastaavasti näitä tuulettimia 
voidaan käyttää erillään lämmityksestä ja jäähdytyksestä, jolloin on mahdollisuus 
ylläpitää jatkuva ilmavirta. 

Tämä tuulennopeus olisi hyvä saada jatkuvaan seurantaan tavanomaisten säärasitus-
kokeiden yhteydessä. Ongelman muodostaa se, että tuulennopeus ja suunta vaihtele-
vat merkittävästi säärasituslaitteen ulkokammion eri osissa. Tuulennopeuden jatku-
vaa seurantaan liittyen on tarpeen hankkia antureita, jotka kestävät säärasituslaitteen 
luomat olosuhteet ja tutkia miten ulkokammiosta voidaan mitata tuulennopeus, joka 
kuvaa vallitsevaa olosuhdetta riittävällä tarkkuudella. 

3) Lämmöneristeen suhteellinen kosteuspitoisuus 

Susref-kokeissa oli mukana ohutrappaus-koeseinä, jossa seurattiin villassa tapahtu-
via kosteusmuutoksia eri syvyyksiltä (SusRef-tulokset 2012). Näitä mittauksia var-
ten koeseinän valmistamisen yhteydessä oli eristekerrokseen jätetty sähköputkia, 
joiden avulla Vaisalan mitta-antureita oli mahdollista asentaa haluttuun paikkaan ja 
vaihtaa paikkaa kokeiden etenemisen mukana. Näin huomio saatiin kokeiden aikana 
kiinnitettyä kulloinkin oleelliseen mittapisteeseen. Käytetty mitta-anturi mittasi eris-
teen sisällä olevan ilman kosteuspitoisuutta, jolloin se ei suoraan kuvaa eristeen kos-
teussisältöä. 

Vaikka tyhjä sähköputki tuotiin mittapisteeseen sivusta ja se eristettiin sisältä, todet-
tiin sen hieman vaikuttavan mittapisteen lämpötilaan ja näin ollen mittaustuloksiin. 
Tavanomaisessa koeseinässä anturit voidaan kuitenkin asentaa kiinteästi koeseinän 
valmistuksen yhteydessä, jolloin sähköputken häiriövaikutusta ei tule. 

Kuvassa 9.1 on esitetty esimerkki lämmöneristeessä sijainneen Vaisalan mittaustu-
loksista. Säärasituslaitteessa käytettiin vuorokauden sykliä, jossa ulkolämpötila nos-
tettiin -2 °C keskiyöllä neljän tunnin ajaksi, jonka jälkeen lämpötila laskettiin takai-
sin -20 °C. 
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Kuva 9.1. Lämmöneristeessä sijainneen kosteusanturi ilmoittama kosteussisältö. 

Kun lasketaan standardin SFS-EN ISO 13788 (2001) mukaisilla laskentakaavoilla 
kosteussisältö, huomataan lämmöneristeen kosteussisällön (g/m³) pysyneen käytän-
nössä vakiona kokeiden aikana. Tämän perusteella voidaan päätellä, ettei läm-
möneristeen kosteuspitoisuus ole kasvanut näiden kuvassa 9.1 esitettyjen kahden 
syklin aikana. 

SusRef-kokeiden yhteydessä kyseisen ohutrappausseinän eristeen kosteuspitoisuutta 
kasvatettiin koeseinän valmistamisen yhteydessä asennettujen vesiletkujen avulla. 
Kuvassa 9.2 on esimerkki, josta voidaan hyvin nähdä eristeen kosteussisällön kas-
vaminen, niiden hetkien jälkeen, jolloin koerakenteeseen on lisätty vettä. Ulkoilman 
lämpötila ja kosteussisältö ovat olleet kuvassa 9.2 esitetyn jakson lähes vakioita. 
Tämän esimerkin perusteella havaitaan lämmöneristeen kosteussisällön kasvun joh-
tuvan muusta kuin vesisateesta. 
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Kuva 9.2. Lämmöneristeessä sijainneen kosteusanturin ilmoittama kosteussisältö. 

On tärkeä muistaa, että koerakenteeseen eristeen sisälle jäävään ilmatilaan sijoitettu 
ilman kosteuspitoisuutta mittaava anturi ei suoraan kerro lämmöneristeen kosteussi-
sältöä. Näin ollen kosteussisältö määritetään tarpeen niin vaatiessa säärasitusohjel-
man jälkeen suoritettavilla punnitus- ja kuivauskokeilla. 

Koeseinään valmistamisen yhteydessä asennetuilla kosteusantureilla voidaan kui-
tenkin seurata jatkuvasti koeseinän kosteuspitoisuutta. Kosteussisällön seuraaminen 
antaa myös mahdollisuuden arvioida vaurioiden kehittymistä. Työpäivien aikana ta-
pahtuvassa silmämääräisessä seurannassa havaittuja vaurioita voidaan verrata ohei-
seen kosteussisältöön, jonka pohjalta on mahdollisuus seurata vaurioiden kehitty-
mistä myös työpäivien ulkopuolella. 

Kyseisissä kokeissa oli selvästi havaittavissa kyseisen ohutrappauksen kosteustekni-
nen toimivuus: viikonloppujen aikana, jolloin vettä ei pystytty lisäämään eristee-
seen, laski eristeen kosteussisältö lähes alkuperäiselle tasolleen. 

Alla on listattuna muutamia kuvitteellisia tilanteita, joista seurannasta on hyötyä: 

 Lämmöneristeen kosteuspitoisuus kasvaa, jonka jälkeen visuaalisessa tarkaste-
lussa huomataan halkeama.  

o Kertoo kosteusteknisistä toimivuuspuutteista, josta seuraa pakkasvaurioi-
ta. 
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 Rappauspinnassa havaitaan halkeama, jonka jälkeen kosteuspitoisuuden tode-
taan lähtevän kasvuun. 

o Halkeamasta johtuu vettä eristekerrokseen. 
 Rappauspinnassa havaitaan halkeama, mutta vertailukohtaan nähden kosteuspi-

toisuus ei lähde kasvuun. 
o Halkeamasta ei johdu vettä eristekerrokseen. 

Oheista seurantaa varten kosteusantureita olisi tärkeää sijoittaa kaikkiin mittauksen 
kannalta tärkeisiin kohtiin, joita ovat tavanomaisissa tapauksissa ikkunoiden nurkat 
sekä seinän alaosa sokkelilistan yhteydessä. Tulosten vertailtavuuden kannalta olisi 
hyvä lisätä myös anturi kohtaan, johon ei ole oletettavissa vaurioita. 

4) Sadetusmäärä 

Aiemmin säärasituslaitteen sadetusjärjestelmän läpi virrannutta vesimäärää on mi-
tattu kertaluontoisesti punnitsemalla. Sadetusjärjestelmän läpi virrannut vesimäärä 
pitäisi kuitenkin saada jatkuvaan seurantaan, jotta voidaan varmistua sadetusmäärän 
pysyneen vakiona. 

Sadetusmäärän seuranta mahdollistaa lisäksi sadetuksen ohjauksen perustuen todel-
liseen sadetusmäärään sadetusajan sijasta. Uuden säärasituslaitteen suunnittelun yh-
teydessä alustavasti kartoitettiin tarkoitukseen sopivia mittareita, mutta tästä luovut-
tiin, koska kyseistä mitta-anturia ei tarvittu vielä SusRef-kokeiden yhteydessä. 

5) Visuaalisen seuranta 

Kokeiden visuaalista seurattavuutta olisi helppo parantaa säärasituslaitteen yhtey-
teen asennettavalla kameralla, joka välittäisi halutun kuvainformaation ennalta mää-
ritetylle palvelimelle. Tätä silmällä pitäen on suhteellisen edullisesti saatavilla sään-
kestäviä teräväpiirtokameroita. 

Kameran sijoittelu huomioimalla voidaan vaikuttaa siihen, mitä kameran kuvista 
voidaan nähdä. Mahdollisia sijoituksia olisi yleiskuvan antaminen suoritettavasti 
kokeesta tai kameran sijoittaminen ilmenevän halkeaman yhteyteen seuraamaan sen 
kehittymistä. Halkeaman yhteydessä sijaitsevan kameran voisi asettaa ottamaan ku-
via esimerkiksi tunnin välein, jolloin nähtäisiin missä säärasitussyklin vaiheessa 
halkeaman kasvaminen on nopeinta. 

Tähän mennessä seinätutkimuksen tilaaja on itse pystynyt huonosti seuraamaan suo-
ritettavan kokeen etenemistä, koska saatu tieto on erikseen pitänyt jonkun raportoi-
da. Kameran kuvapalvelimelle annetuilla tunnuksilla tilaaja pystyisi halutessaan 
seuraamaan koetta merkittävästi aiempaa paremmin. 

6) Lämpövirta / koerakenteen U-arvo 

Susref-kokeita varten hankittiin kaksi lämpövirtalevyä, joiden avulla on mahdollista 
mitata koerakenteen läpi kulkeva lämpövirta, josta voidaan määrittää koerakenteen 
U-arvo. U-arvon mittaaminen ei kuitenkaan onnistu syklisessä rasituksessa, koska 
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luotettavan arvon saavuttamiseksi mittauksen tulee kestää vähintään vuorokauden. 
Säärasitusohjelmaan voidaan kuitenkin yhdistää vähintään vuorokauden mittaiset ta-
saiset olosuhteet, jonka aikana U-arvo saadaan mitattua lämpövirtalevyjen avulla. 
Mittaus voidaan suorittaa esimerkiksi ennen ja jälkeen säärasituskokeen, jolloin 
nähdään onko mahdollisesti vaurioiden seurauksena kohonnut lämmöneristeiden 
kosteuspitoisuus heikentänyt rakenteen U-arvoa. 

7) Säteilytehon jakauma 

Susref-kokeiden yhteydessä säärasituslaitteessa otettiin käyttöön säteilyn intensiteet-
ti -mittari, jolla voidaan mitata koeseinän saaman säteilyn intensiteettiä (W/m²). Ku-
vassa 9.3 on esitetty näiden kokeiden yhteydessä mitattu säteilykartta, josta säteilyn 
intensiteetti -jakauma käy ilmi. Käytössä olleilla säteilylämmittimillä säteilyteho oli 
keskimäärin 250 W/m², maksimiarvojen ollessa hieman yli 400 W/m². 

 
Kuva 9.3. SusRef-kokeiden yhteydessä käytetty säteilytehon jakauma. 

Säärasitussyklin lämmitysvaiheen aikana käytössä olevat IR-säteilijät sammuvat kun 
koerakenteen tavoiteltu +65 °C pintalämpötila saavutetaan. IR-säteilyt käynnistyvät 
uudelleen kun ennalta määritelty rajalämpötila alittuu. Tämän johdosta säteilyteho 
on jaksottaista. Säteilymittarin avulla on mahdollista seurata esimerkiksi säteilyn 
huipputehoa. 
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10 SÄÄRASITUSOHJELMA 

Julkisivumateriaalien suunnittelua ja kuntotutkimuksia käsittelevistä oppaista on löydet-
tävissä kullekin julkisivumateriaalille tyypilliset vauriot, jotka samasta suomalaisesta 
säärasituksesta johtuen ovat tyypillisesti samankaltaisia. Tämän perusteella julkisivuma-
teriaaleja säärasituslaitteessa tutkittaessa ei ole perusteltua käyttää erilaisia säärasituksia 
eri materiaaleille tai niiden yhdistelmille. 

Vanhojen pitkäaikaiskestävyyden testimenetelmien, kenttäkokeiden ja suorien materiaa-
likokeiden, rinnalla on tarvetta menetelmälle, joka antaa lyhyessä koeajassa luotettavan 
kuvan rakennejärjestelmän pitkäaikaiskestävyydestä erityisesti sääolosuhteita vastaan. 
Kokemuksiin pohjautuen TTY:n käyttämä vanha säärasitusohjelma on palvellut tässä 
tarkoituksessa hyvin ja testauksille on riittänyt kysyntää. 

Säärasituslaitteessa suoritettavien nopeutettujen säärasituskokeiden yhtenä ongelmana 
on ja tulee olemaan tasapainoilu säärasituksen nopeuttamisen ja rasitusilmiöiden anka-
ruuden sekä säärasituksen luonnollisena säilyttämisen välillä. Säärasituksen luonnolli-
suuden maksimointi tarkoittaa kenttäkokeisiin palaamista. Rasitusilmiöiden liiallinen 
nopeus tai ankaruus taas ei anna luotettavaa kuvaa luonnollisten säärasitusilmiöiden 
kestokyvystä. Nopeutetuissa säärasituskokeissa tullaan siis aina tekemään kompromis-
seja luonnollisuuden ja nopeutuksen suhteen. 

TTY:llä kertyneisiin kokemuksiin pohjautuen vanhassa säärasitusohjelmassa 100 kertaa 
toistettu 8 tunnin sykli (1 h sadetus, 4 h jäädytys ja 3 h lämmitys) on palvellut tarkoituk-
sessaan hyvin. Tutustumisella säärasitusilmiöihin ja niiden muuttumiseen ilmastonmuu-
toksen seurauksena on kuitenkin voitu löytää muutamia vanhan säärasitusohjelman ke-
hittämiskohteita. Näistä kaksi merkittävintä on tuulenpaineen ottaminen mukaan sade-
tusvaiheeseen sekä jäädytysvaiheen lämpötilan laskeminen lähemmäksi odotettavissa 
olevaa luonnollista lämpötilaa. 

Tuulenpaineen huomioiminen sadetuksen yhteydessä on perusteltua, koska luonnollisel-
la tuulenpaineella (ks. luku 8.3) on merkittävä vaikutus veden liikkumiseen rakenteen 
pinnalla ja kuten todettua kosteus liittyy suurimpaan osaan rasitusilmiöistä, jolloin kos-
teusrasituksen tulee olla mahdollisimman luonnollinen. Luonnolliseen kosteusrasituk-
seen liittyvä tuulenpaine ja sen vaihtelu on siis tarpeen huomioida.  

Jäädytysvaiheen lämpötilan laskeminen -30 °C:een on taas perusteltua, koska rakennuk-
sen käyttöiän aikana odotettavissa oleva minimilämpötila on tätä alhaisempi koko Suo-
messa. Nykyisten energiamääräysten mukaisesti eristetyissä rakenteissa pintalämpötila 
on pilvisellä säällä käytännössä sama kuin ulkolämpötila, minkä seurauksena ulkoilman 
minimilämpötila on myös odotettu julkisivumateriaalin minimilämpötila. Tällöin on 
perusteltua kasvattaa jäädytysvaiheen rasitusta laskemalla lämpötilaa lähemmäksi luon-
nollista maksimiarvoa.  
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Vanhan säärasitussyklin pituus on määräytynyt osittain teknisistä syistä 8 tuntiin. Tässä 
ajassa on ollut mahdollista saavuttaa vanhalla tekniikalla tavoitellut ääriolosuhteet sekä 
taata lämpötilan tasaantuminen samalle tasolle päähuomion saavassa rakennekerrokses-
sa. Samalla sykli on toistunut vuorokaudessa 3 kertaa. Vanha syklin pituus on näin 
mahdollistanut kaikkien vaiheiden seuraamisen työpäivän aikana sekä saman vaiheen 
seuraamisen aina samana kellonaikana. Tämä on helpottanut säärasituskokeiden visuaa-
lista seurantaa, jolloin tästä periaatteesta ei tule luopua. 

Uudella tekniikalla äärilämpötilat on saavutettavissa vanhan laitteen tekniikkaan verrat-
tuna noin puolet nopeammin. Tämä tarkoittaa ohutrappauksilla lähes tunnin pidempää 
stationääritilaa sekä lämmitysvaiheen että jäädytysvaiheen lopussa. Hyvin eristetyissä 
rakenteissa lämmöneristeen ulkopinnassa olevan ohuen rakennekerroksen lämpötila 
seuraa lyhyellä vasteajalla ulkolämpötilaa. 

Säärasitusilmiöitä tutkimalla havaittiin, että käytetyssä säärasitussyklissä rasitukset kes-
kittyvät vaiheiden alkuun. Tavoiteltu rasitus voidaan katsoa saavutetuksi kun tavoite-
lämpötilaan on päästy. Tällöin vaiheiden lopussa oleva vakio-olosuhde voidaan nähdä 
mahdollisuutena lyhentää säärasitussykliä muuttamatta rasitusta. 

Kokeiden hyvän visuaalisen seurattavuuden säilyttämiseksi lyhyemmän rasitussyklin 
pituuden tulee olla 4 tai 6 tuntia. Ohutrappauksilla 4 tunnin syklissä arvioiden mukaan 
jäädytys- ja lämmitysvaiheen lopun stationääritilan kesto on 45 minuuttia. Ohutrappa-
uksen lämpötila seuraa hyvin ulkolämpötilaa, jolloin pidemmälle tasaantumisjaksolle 
vaiheiden lopussa ei ole tarvetta.  

Kolmikerrosrappausten ja levyrakenteiden tutkimisessa 6 tunnin syklin pituus on perus-
teltu, koska näissä rakennekerroksen lämpiäminen ja jäähtyminen kestää ohutrappauksia 
kauemman. Viive näiden rakenteiden pintakerroksen lämpötilan tasaantumisessa ulko-
lämpötilan tasolle on myös pidempi. Tämän johdosta 4 tunnin aikana ei arvioiden mu-
kana saavuteta vaiheiden lopussa haluttua vakio-olosuhdetta riittävällä todennäköisyy-
dellä, jolloin 6 tunnin sykli on perusteltu 4 tunnin sijasta. Muuratuilla ja betonielement-
tirakenteilla on vastaavista syistä perusteltua käyttää 8 tunnin mittaista sykliä. 

Samalla kun rasitusilmiöiden keskittyminen vaiheiden alkuun nähdään mahdollisuutena 
lyhentää lämmitys- ja jäädytysvaiheiden lopun vakio-olosuhteen pituutta muuttamatta 
säärasituksen luonnetta, voidaan tätä pituutta myös kasvattaa samoin perustein. Tämä 
mahdollistaa säärasitussyklin pituuden valitsemisen edellisiä minimikestoja pidemmäk-
si, joka osaltaan mahdollistaa tutkimuksiin käytettävissä olevaan työpanokseen sovite-
tun aikataulutuksen. 

Mikäli valmistaja on testannut tuotetta aiemmin vanhan säärasitusohjelman mukaisesti, 
on vanhan ohjelman mukaisten äärilämpötilojen käyttäminen uudessa testauksessa pe-
rusteltua, jos halutaan säilyttää uusien tulosten vertailtavuus vanhoihin nähden. Syklin 
vaiheiden lopun vakio-olosuhteiden lyhentämisen kautta saavutettavissa oleva aikatau-
luhyöty voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi myös näissä kokeissa. 
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Säärasituskokeissa vakiintuneeksi käytännöksi muodostunutta mittaustekniikkaa voi-
daan edelleen kehittää tarkempien tulosten saamiseksi. Näistä kehityskohteista merkit-
tävimmäksi koetaan tuulennopeuden mittaamisen sekä sadetusmäärän seurannan kehit-
täminen, jotta sadetusvaiheen todellinen ankaruus saadaan dokumentoitua aiempaa tar-
kemmin. 

Rakenteen ja erityisesti lämmöneristeen kosteussisällön seuraaminen kannattaa myös 
sisällyttää jatkossa vakiona tehtäviin mittauksiin. Lämmöneristeen kosteussisältöä seu-
raamalla voidaan nähdä näkyvää vauriota mahdollisesti seuraava kosteuden kasvu sekä 
tästä seuraavat mahdolliset kasvavat vauriot. 

Tarkemman mittaustekniikan kehittäminen avaa aikanaan mahdollisuuden arvioida ra-
kennejärjestelmän teknistä kuntoa esimerkiksi 10 säärasitussyklin välein. Vanhassa sää-
rasitusohjelmassa rakenteen kuntoa arvioidaan silmämääräisen tarkastelun lisäksi vain 
100 säärasitussyklin jälkeen. Kokeiden aikana silmin havaitusta ja 100 syklin jälkeen 
todetusta pakkasvauriosta ei voida luotettavasti arvioida, onko vaurio syntynyt kosteus-
pitoisuuden kasvun seurauksena vai onko eristeen kosteuspitoisuus kasvanut vasta vau-
rion jälkeen. Tällä on merkitystä mietittäessä, onko vaurio aiheutunut veden jäätymis-
laajentumisesta vai materiaalin lämpöliikkeestä. 

Mittaustekniikan kehittäminen ja kehittyminen luo näin ollen pohjaa turmeltumismallin 
ja käyttöikämallin kehittämiselle. Jos aikanaan pystytään osoittamaan esimerkiksi 40 
säärasitussyklin vastaavan 10 vuoden luonnollista rasitusta, voidaan kokeista piirretyn 
turmeltumismallin perusteella arvioida rakenteen teknistä käyttöikää. 

Aiemmin säärasituskokeiden jälkeen on todettu kestääkö rakennejärjestelmä 100 sää-
rasitussykliä. Tätä ei ole kuitenkaan voitu sitoa käyttöikäarvioon tai puutteellisen sään-
kestävyyden kohdalla ei ole voitu kertoa, monennen syklin kohdalla kriittinen turmel-
tumisraja on ylitetty. Tämäkin tieto on tarpeen, vaikkei sitä heti voitaisi sitoa oletettuun 
käyttöikään. 

Kun kokeiden aikainen turmeltuminen voidaan dokumentoida silmämääräisiä havainto-
ja tarkemmin, on tästä saavutetun hyödyn seurauksena mahdollisuus kasvattaa syklien 
lukumäärää. Vaikka säärasitussyklin pakkasrasitus on luonnollista suurempi korkeam-
man kosteuspitoisuuden seurauksena, on säärasitusohjelman 100 jäätymiskertaa vähän 
kymmenien vuosien käyttöiän aikana saatuihin luonnollisiin jäätymiskertoihin nähden. 
Tämä luo painetta jäätymiskertojen määrän kasvattamiseen. 

Kehityksen lopputuloksen syntynyt päivitetty säärasitusohjelma on esitetty kuvassa 
10.1. 
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Kuva 10.1. Uusi säärasitusohjelma. 

Säärasituskokeen suunnittelun ensimmäinen vaihe on valita käytettävä säärasitussykli 
tutkittavan koerakenteen mukaan. Tämän jälkeen määritetään koeseinässä tutkittavat 
rakennedetaljit. Suunnittelun toisessa vaiheessa valitaan suoritettavien säärasitussyklien 
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lukumäärä. Ennen vaurioiden etenemisen luotettavan dokumentoinnin kehittämistä, on 
syytä käyttää vanhaa 100 säärasitussykliä. 

Suunnittelun viimeisessä vaiheessa mietitään säärasituskokeiden dokumentointiin liitty-
vän mittaustekniikan käyttö. Edellä mainitun mukaisesti vakiona mitattavien suureiden 
joukkoon on lisätty lämmöneristeen kosteussisällön mittaaminen sekä sadetusvaiheen 
ankaruuden dokumentointiin liittyvät tuulennopeuden ja sadetusmäärän seuranta. Näi-
den lisäksi paine-eroa koeseinän yli on tarpeen seurata, jotta nähdään syntyykö paine-
ero vaikka sitä ei erikseen tavoiteltaisi. 

Kuvassa 10.1 on myös esitetty muutamia erikoistapauksia varten jo nykyisin käytössä 
olevia mitta-antureita. Näitä voidaan tarpeiden mukaan käyttää dokumentoimaan sää-
rasitusta aiempaa tarkemmin.   
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11 JATKOTUTKIMUKSET 

Tärkeimmäksi kehityskohteeksi säärasituskokeissa koetaan yleisesti hyväksytyn stan-
dardisyklin ja -rasitusohjelman kehittäminen. Tämä vallitseva puute ei mahdollista tut-
kimustahojen välisten tulosten vertailua tai yleisesti hyväksytyn käyttöiän ennustami-
seen tarkoitetun mallin kehittämistä.  

Testistandardin luomiseksi maantieteelliset alueet tulisi jakaa ilmastollisten rasitusolo-
suhteiden kannalta alueisiin, joille kullekin olisi rasitusolosuhteita vastaava rasitusoh-
jelma. Tällöin säärasitusohjelman sisällön kanssa ei tehdä liikaa kompromisseja, kun 
erilaisia ilmastorasituksia yritetään sovittaa yhteen. 

Säärasitusstandardin kehittämiseen liittyy oleellisesti sääolosuhteiden tunteminen ja 
analysointi.  Julkisesti saatavilla oleva säätieto ei ole tähän analysointiin riittävän katta-
vaa. Säätietoja on analysoitu tarkemmin erilaisten tutkimusten yhteydessä, mutta näistä 
saatavilla olevan aineiston perusteella ei voida tutkia sääolosuhteita yhtenä kokonaisuu-
tena säärasituskokeita silmällä pitäen. 

TTY:llä suoritettavien säärasituskokeiden yhteydessä usein kysytään, miten pitkää 
luonnollista rasitusta 100 säärasitussykliä vastaa. Tätä silmällä pitäen olisi tarpeen tut-
kia, miten säärasitussykliä ja luonnonolosuhteita voidaan vertailla keskenään, jotta voi-
daan nähdä, mikä syklimäärä vastaa esimerkiksi 20 tai 50 vuoden luonnollista sää-
rasitusta. Tämän antaisi mahdollisuuden arvioida materiaalien käyttöikien pituuksia 
aiempaa tarkemmin. 

Kahdelle edellä mainitulle jatkotutkimukselle tärkeän pohjan luo tietokanta jo suorite-
tuista säärasituskokeista. Tietokantaan on tarpeen kaikki oleellinen tieto aiemmista sää-
rasituskokeista, niiden rakenteista ja tuloksista. Ilman tätä tietokantaa ei ole mahdolli-
suutta vertailla säärasituskokeiden tuloksia todellisiin kohteisiin, mikä on oleellinen osa 
käyttöikäarvion antamisessa. Mitä laajemmaksi tietokanta saadaan kasvatettua, sitä luo-
tettavampi vertailu tilastollisessa mielessä on. 

Rakennusten energiatalouden parantamisen seurauksena rakennusfysiikan laskentaoh-
jelmistojen merkitys on korostunut rakenteiden suunnittelussa. Säärasitustestausta sil-
mällä pitäen nämä mahdollistaisivat säärasitussyklin vertaamiseen luonnolliseen rasi-
tukseen ehjän rakenteen osalta. Tämä avaa mahdollisuuden selvittää, kertyykö esimer-
kiksi säärasitussyklissä lämmöneristeeseen enemmän kosteutta luonnolliseen säärasituk-
seen verrattuna. 

Ohjelmistoja voidaan käyttää myös hyödyksi erilaisten vaurioiden seuraamusten arvi-
oimisessa. Käytännössä tässä vertailussa tietokonemalliin tehtäisiin esimerkiksi 1 mm 
levyinen halkeama, jonka jälkeen tutkittaisiin kosteuden kertymistä kyseisen vaurion 
ympärille. Tätä tietoa voi aikanaan verrata tietoihin säärasituskoeseinien halkeiluun ja 
eristeen kosteuspitoisuuteen. 
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Mittaustekniikan kehittäminen mahdollistaisi vaurioiden etenemisen seurannan kokei-
den aikana aiempaa tarkemmin. Tästä johtuen säärasituskokeisiin soveltuvaa mittaus-
tekniikkaa ja sen mahdollisuuksia olisi tarpeen tutkia. Mittaustekniikka liittyy oleellise-
na osana säärasitustestauksen standardiin, jotta voidaan todeta ovatko toteutuneet sää-
rasitukset tutkimustahojen välillä vastaavat. 

Lyhyesti esitettynä mahdolliset jatkotutkimushankkeet olisivat: 

 tietokannan luominen TTY:llä suoritetuista säärasituskokeista ja tulosten vertai-
lu rakennuskannan vauriotietoihin 

 säärasitusten mittauksessa käytetyn tekniikan tutkiminen ja kehittäminen 
 sääolosuhteisiin tutustuminen säärasituskokeita silmällä pitäen, erityisesti pak-

kasiin liittyviin kosteusrasituksiin 
 säärasituksen testausstandardin kehittäminen 
 rakennusfysiikan laskentaohjelmistojen hyödyntäminen säärasituskokeiden ja 

niiden tulosten analysoinnissa 
 luoda vaurioitumismalli, jolla voidaan kokeiden aikana todeta, miten rakenteen 

tekninen kunto on säilynyt asetetun turmeltumisrajan paremmalla puolella 
 luoda käyttöikämalli, jonka pohjalta tutkimuksen tilaajalle voidaan antaa luotet-

tava arvio rakenteen teknisestä käyttöiästä.  
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II KÄYTÄNNÖN KEHITYSTYÖ 
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12 UUSI SÄÄRASITUSLAITE – PETRA 

12.1 Lähtökohtana vanha säärasituslaite Saara 

Vanhaa säärasituslaitetta on käytetty pääasiallisesti kolmessa käyttötarkoituksessa: 

1) julkisivumateriaalien säärasituskokeet, 
2) rakennusfysikaaliset mittaukset ja 
3) olosuhdekokeet. 

Syklisissä kokeissa, kuten säärasituskokeissa, on toistettu tiettyjen olosuhteiden sarjaa. 
Rakennusfysikaalisissa mittauksissa on vastaavasti toistettu tiettyjä olosuhteita tai yllä-
pidetty vakio-olosuhteita, joissa varsinainen mittaus on suoritettu. Olosuhdekokeissa on 
luotu sääolosuhteet, joissa varsinaista asiaa on tutkittu. Tällaisia olosuhdekokeita on 
ollut muun muassa jäänsulatukseen käytettyjen lämmityselementtien testaaminen. Ky-
seisissä kokeissa säärasituslaitteen lämpötila laskettiin -25 °C ja lämmityselementin 
päälle muodostettiin vesisateen avulla jääkalvo. Kyseinen lämpötila pidettiin tämän jäl-
keen yllä ja tutkittiin jään sulamista lämmityselementin pinnalta. 

Suoritetut kokeet ovat pääasiassa onnistuneet tavoitellun mukaisesti, vaikka erikoisem-
missa tapauksissa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, onkin jouduttu suorittamaan 
testiajoja. Merkittävimmät ongelmat ovat liittyneet säärasituslaitteessa käytettyyn tek-
niikkaan, osittain sen ikään, mutta toisaalta myös säärasituslaitteen ohjauslogiikkaan. 

Kutakin olosuhteen osatekijää varten säärasituslaitteen ohjaustietokoneelle on asetettu 
raja-arvot, joiden perusteella tietokone syöttää sähköä olosuhdetta muuttaville laitteille. 
Ongelman tässä logiikassa on muodostanut se, että lämmittimet tai kylmäkone ei tuota 
lämpöä tai kylmää välittömästi sähkönsaannin käynnistyttyä. Eikä olosuhteen muuttu-
minen pysähdy välittömästi sähkön saannin loppumiseen. Oheinen aiheuttaa olosuhtei-
siin pientä heilahtelua. Tavanomaisissa mittauksissa heilahtelu ei aiheuta ongelmia, 
mutta jos vakio-olosuhde täytyy pitää tarkoissa rajoissa, esimerkiksi suhteellinen koste-
us 80 ± 1 %, voi ongelmia syntyä. 

Toinen vanhan säärasituslaitteen ongelma on ollut olosuhdekentän tasaisuus. Tämä on 
näkynyt mm. säärasituskokeissa pintalämpötilojen merkittävinä eroina. Olosuhdekentän 
vaihteluita on osaltaan aiheuttanut tekniikan sijoittelu, sekä niiden pistemäinen vaiku-
tusalue. Olosuhdekenttä on pyritty tekemään symmetriseksi tyypillisesti säärasituslait-
teessa testattavien koeseinien keskilinjan kanssa. 
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12.2 Suunnittelu 

Uuden säärasituslaitteen suunnittelu käynnistettiin todenteolla talvella 2010–2011, kun 
tiedossa oli mahdollisuus saada lisärahoitusta laitteen rakentamiseen. Alkuperäisissä 
suunnitelmista laitteesta kaavailtiin selvästi vanhempaa säärasituslaitetta mukautuvam-
paa. Näissä suunnitelmissa säärasituslaite olisi koostunut kahdesta irrallisesta kammios-
ta sekä erillisestä kylmäntuottoyksiköstä, jotka olisi tarpeen mukaan voitu koota julkisi-
vu- tai kattorakenteiden tutkimista varten yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Muunneltavuutta silmällä pitäen tärkeänä osana olisi ollut siirtämiseen soveltuva erilli-
nen kylmäntuottoyksikkö. Haluttua yksikköä ei onnistuttu käytettävissä olevan aikatau-
lun puitteissa hankkimaan. Yksikkö olisi voitu joutua suunnittelemaan alusta asti kysei-
seen käyttötarkoitukseen, jolloin sen kustannukset olisivat voineet muodostaa toisen 
ongelman. 

Toinen laitteen muunneltavuutta rajoittava tekijä todettiin TTY:n laboratoriotiloissa, 
rakennushallissa, kun laitteen sijaintia suunniteltiin. Muunneltavuutta ja laitteen liikutel-
tavuutta olisi merkittävästi rajoittanut tilanahtaus, joka käytännössä tarkoitti sitä, että 
hallin lattialta ei normaalisti ole löydettävissä useamman neliömetrin tyhjää tilaa, minne 
tutkittavan kattoelementin voisi laskea. 

Kolmas syy minkä takia paremmin muunneltavan säärasituslaitteen suunnittelusta luo-
vuttiin, oli kunnolliseen suunnitteluun käytettävän ajan puuttuminen. Vanha säärasitus-
laite ja sen rakenne ongelmineen ja mahdollisuuksineen tunnettiin, jolloin uuden sää-
rasituslaitteen suunnittelu vanhan kaltaiseksi todettiin turvalliseksi ratkaisuksi. 

Lisärahan löydyttyä varsinainen suunnittelu käynnistettiin sopivien seinäelementtien 
etsimisellä. Seinäelementeiksi päätettiin valita Thermisolin seinäelementit paksuudel-
taan 200 mm, joiden tehollinen leveys on 1200 mm. 

Säärasituslaitteen mitat määräytyivät pitkälti tyypillisesti käytetyn 6 m² (leveys 3 m ja 
korkeus 2 m) koeseinän mukaan. Rakennushallin ahtaudesta johtuen uusi säärasituslaite 
haluttiin tehdä vanhaa laitetta pienemmäksi, mutta kuitenkin säilyttää mahdollisuus seu-
rata suoritettavia kokeita koeseinän molemmilta puolin. 

Valittujen seinäelementtien mittojen mukaan seuraavaksi suunniteltiin säärasituslaitteen 
teräsrunko. Teräsrungon pohjan päätukipalkit mitoitettiin kestämään moninkertainen 
kuorma verrattuna tavanomaisiin 100 mm betonipohjalle tehtyihin koeseiniin. Samalla 
mahdollistettiin vanhan säärasituslaitteen tavoin raskaiden normaaleista koeseinistä 
muodoltaan eroavien koekappaleiden tutkiminen. 

Tiukan aikataulun johdosta teräsosien profiilit valittiin normaalien varastokokojen mu-
kaan. Kaikki teräsosat tilattiin määrämittoihin katkaistuna, jotta turhalta siirtelyltä, sa-
hailulta ja hitsailulta vältyttäisiin rakennushallissa. 

Uuden säärasituslaitteen suunnittelussa tärkeässä osassa oli laitteen tekniikan suunnitte-
lu, joka oli laboratorioteknikko Kari Häyrisen vastuulla. 
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12.2.1 Seinäelementit 

Uuden säärasituslaitteen elementeiksi valittiin ThermiSol-seinäelementit, joiden EPS-
ytimen paksuus on 200 mm. Elementtien 0,5 mm teräsohutlevypintaa säärasituslaitteen 
sisäpuolella suojaa punainen PES-pinnoite ja ulkopuolella valkoinen NOVA-pinnoite. 
RT-kortti RT G2-37655 (2008) käsittelee ThermiSol-elementtien teknisiä ominaisuuk-
sia. 200 mm eristekerroksella varustettujen elementtien U-arvo on 0,15 W/m²K. 

Samaisen RT-kortin (RT G2-37655 2008) mukaisesti elementit mitoitetaan tuulikuor-
malle, jolloin 50 mm tuella tukireaktiokestävyys on mitoittava. Säärasituslaitteessa ele-
menttien pisin jänneväli on 3400 mm, jolloin elementit kestävät 2,35 kN/m² ominais-
kuorman 50 mm tukileveydellä. 3,4 m jänneväli ja maksimikuorma tuottavat tukipai-
neeksi 80 kN/m², joka on varmalla puolella olevana arvona valittu elementtien tuki-
painekestävyydeksi. Elementtien ytimessä käytetyn S-laadun EPS-eristeen puristuslu-
juus on yli 100 kPa (> 100 kN/m²). 

Säärasituslaitteessa seinäelementtejä käytetään niiden normaalin käytön vastaisesti 
myös lattiassa ja katossa. Lattiassa elementtien tärkeimmät tukipinnat ovat 175 mm le-
veitä. Koeseinän kohdalla lattiaan käytetyn Thermisol-elementin tukipinta on 390 mm 
leveä. Lattian elementtien kantokykyä on lisätty myös jänneväliä lyhentävillä terästuilla 
elementtien keskikohdalla. Samalla on kasvatettu elementtien tukipintoja. 

Säärasituslaitteen kattoon käytettyjen elementtien tukipinta muodostuu seinäelementtien 
yläpinnasta ollen 200 mm leveä. Kattoon käytettyjen elementtien kantokyvyn todettiin 
riittävän sellaisenaan ilman erillisiä teräksisiä tukirakenteita. 

12.2.2 Teräsrunko 

Laitteen kantavien rakenneteräsosien lujuusluokaksi valittiin S355. Kyseisen teräksen 
myötöraja on 355 MPa. Kaikkien käytettyjen teräsosien profiilit, teräslaadut sekä käyt-
tökohteet on esitetty taulukossa 12.1. 

Taulukko 12.1. Petran rungossa käytetyt teräsosat. 

 

Mitoitus on tehty varmalle puolelle, huolehtimalla ettei myötöraja ei ylity missään te-
räspoikkileikkauksessa, vaikka tämän jälkeen kapasiteettiä olisi vielä merkittävästi plas-

Teräsprofiili Teräslaatu Käyttökohde
UPE 120 S355JRG2 Lattian tukiranka
HEA 120 S355J2+AR Koeseinän tukipinta
FL 6x150 S235JRG2 Koeseinän tukipinnan levennys

L 100x50x6 S235J0 Säärasituslaitteen kulmien vahvistus
RHS 40x40x4 S355J2H Säärasituslaitteen tukijalkojen vinotuet

RHS 60x40x3 S355J2H
Säärasituslaitteen avattavien osien 
kiinnitysprofiilit

RHS 60x60x4 S355J2H Säärasituslaitteen tukijalat
RHS 80x80x4 S355J2H Koeseinän tukikehä
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tisuusteorian mukaisesti. Varmalle puolelle tehty mitoitus mahdollistaa erikoisemmatkin 
koejärjestelyt. 

Teräsrungon mitat suunniteltiin niin, että elementtien reunoille saatiin kaikille vähintään 
60 mm levyinen tukipinta. Tämän lisäksi säärasituslaitteen ulkokammion puolelle lisät-
tiin yksi ylimääräinen UPE120 profiili. Ulkokammio on näin ollen soveltuva muihinkin 
kuin tavanomaisiin seinäkokeisiin. Teräsrungon pohjan leikkauskuva on esitetty kuvas-
sa 12.1. 

 
Kuva 12.1. Petran lattian teräsrungon poikkileikkaus. 

Muilta osin teräsrunko koostuu kulmateräksistä (L 100x50x6), jotka kiertävät laitteen 
ulkokulmissa. Nurkkiin asennettujen L-terästen tarkoituksena oli helpottaa seinäele-
menttien asennustyötä ja jäykistää valmis laite nostettavaksi mahdollista laitteen siirtoa 
varten. 

Vanhasta säärasituslaitteesta poiketen koeseinälle tehtiin teräsputkesta (RHS 80x80x4) 
tuki, johon koeseinä voidaan koetilanteissa tukea. Kuvassa 12.2 on esitetty säärasitus-
laitteen teräsrunko kokonaisuudessaan. Mainittu tukikehä on moduulilinjojen B1 ja C1 
välissä. 
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Kuva 12.2. Petran teräsrunko kokonaisuudessaan. 

12.2.3 Yksityiskohdat 

Lattia 

Thermisol-seinäelementtien sisäpinnaksi valittiin PES-pinnoite, jonka kestää tarjolla 
olleista vakiopinnoista kulutusta parhaiten. Elementit on kuitenkin suunniteltu käytettä-
viksi vain seinissä ja näin ollen PES pinnoitettu teräsohutlevy yksin ei takaa tarvittavaa 
kulutuksen kestoa lattiassa. Tästä johtuen lattian kulutuksen kestävyyden parantaminen 
oli oleellinen osa säärasituslaitteen pitkäikäisen käytön takaamisessa. 

Lopullisen kulutuksenkestävän lattian muodostavat Thermisol-elementteihin elastisella 
Kiiltoflex K -liimalla liimatut 20 mm kuusivanerit. Kiinnitys on varmistettu 200 mm 
välein asennetuin poraruuvein. Vanerit ovat osaltaan tuomassa lisää kulutuksen kestoa 
ja jakamassa kuormitusta elementeille, mutta ennen kaikkea ne toimivat varsinaisten 
lattiamassojen tartunta-alustana. 

Varsinainen lattia koostuu hiekkatäytteisestä epoksimassasta, johon on tehty kaadot 
kohti lattiakaivoja. Harmaa uretaanimassa toimii lopullisena pintamassana. Kuvassa 
12.3 on esitetty leikkaus lattiasta käytettyine tuotenimineen. 
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Kuva 12.3. Petran lattiarakenteen leikkauskuva. 

Säärasituslaitteen avattavat osat 

Koerakenteet saadaan siirrettyä säärasituslaitteeseen avaamalla laitteen keskikohdalta 
katto sekä molempien puolien seinät. Avattavat osat suunniteltiin vanhan säärasituslait-
teen kaltaiseksi, tekemällä niiden reunoihin porrastukset. Kuvassa 12.4 on esitetty avat-
tavan katon rakenneleikkaus. Avattavat seinäelementit on toteutettu vastaavalla periaat-
teella. 

 
Kuva 12.4. Petran avattavien osien rakenne. 
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Ovet 

Säärasituslaitteen oviksi valittiin valoaukoltaan 700 x 2000 mm Huurteen pakkashuo-
neiden ovet (PHO-NM700). Ovissa on lämmitysvastukselliset 400 x 600 mm ikkunat 
kokeiden seuraamista varten. Ovien karmit on myös varustettu lämmitysvastuksilla jää-
tymisen ehkäisemiseksi. Rakenneleikkaus ulkokammion ovesta on esitetty kuvassa 
12.5. 

 
Kuva 12.5. Petran ovidetalji. 

Koeseinän tukikehä 

Vanhassa säärasituslaitteessa koeseinä on tukeutunut yläosastaan muutamaan metalli-
putkeen. Seurauksena on ollut se, että tukien koeseinään aiheuttama paine ei ole vastan-
nut normaalia rakennetta, minkä seurauksena tutkittava koerakenne on voinut altistua 
normaalista käytöstä poikkeavalle rasitukselle. 

Tästä syystä uuden säärasituslaitteen sisäkammion puolelle tehtiin tukikehä (RHS 
80x80x4), jota vasten koeseinä lasketaan. Koeseinä voidaan kiinnittää tukikehään taus-
tabetonistaan, jolloin kiinnitys mukailee julkisivuelementin kiinnitystä välipohjiin tai -
seiniin. 
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12.2.4 Tekniikka 

Säärasituslaitetta ohjataan tietokoneohjatun reletaulun avulla. Tavanomaiset sähkölait-
teet on kytketty kiinteästi reletauluun. Näiden lisäksi säärasituslaitteessa on lukuisia 
tavallisia kaksivaihepistorasioita, joita voidaan ottaa käyttöön kulloistenkin erikoistar-
peiden mukaan. Kullekin pistorasialle on reletaulussa oma releensä. Tietokoneohjelman 
mukaisesti releet säätyvät ON/OFF-asentojen välillä tarpeiden mukaan. Releiden asen-
toa on mahdollista ohjata ajan tai mitatun mittasuureen (lämpötila, kosteus tms.) perus-
teella. Releiden käsisäätö on myös mahdollista. 

Esimerkiksi lämpötilaohjaus toimii seuraavan esimerkin mukaisesti: 

1) Vallitsevaksi olosuhteeksi mitataan +20 °C tavoitelämpötilan ollessa -20 °C. 
2) Kylmäkoneen rele säätyy ON-asentoon ja pysyy päällä, kunnes ennalta säädetty 

raja-arvo saavutetaan. 
3) Ulkokammion lämpötilamittapisteessä mitataan raja-arvo (esim. -22 °C), kylmä-

koneen rele kytkeytyy OFF-asentoon. 
4) Ulkokammion lämpötila tasaantuu kohti rakennushallin lämpötilaa ja kun ennal-

ta määritetty raja-arvo saavutetaan (esim. -18 °C) kylmäkone kytkeytyy uudel-
leen ON tilaan, sammuakseen taas rajalämpötilassa. 

Ohjauslogiikasta johtuen laitteet käyvät jaksoissa, joiden pituus vaihtelee mm. raken-
nushallin lämpötilan, määritettyjen raja-arvojen ja koerakenteen mukaan. 

Ohjaustietokone ja mittauskapasiteetti 

Säärasituslaitetta ohjaa Dos-pohjainen tietokone, joka toimii luotettavasti myös sähkö-
katkojen yli. Tietokone tallentaa käytettävien mitta-anturien lukemat ennalta säädetyn 
tallennusvälin perusteella. Kultakin tallennusjaksolta tallennetaan minimiarvo, keskiar-
vo sekä maksimiarvo. Usein käytetään tallennusjakson keskiarvoa tuloksia tulkittaessa. 

Uuden säärasituslaitteen suunnittelun yhteydessä on suunniteltu myös ohjaustietoko-
neen ja ohjelmiston päivittämistä nykypäivän tekniikalle. Ohjelmointityötä ei kuiten-
kaan haluttu aikataulusyistä yhdistää säärasituslaitteen rakentamisen yhteyteen. Ohjaus-
ohjelmisto on toiminut luotettavasti ja se on ollut helposti modifioitavissa kulloistenkin 
tarpeiden mukaan, jolloin erityisiä paineita sen uusimiseksi ei ole ollut. Suurimmaksi 
kehittämisen kohteeksi koetaan kokeiden etäseurannan mahdollistaminen, jota uuden 
säärasituslaitteen yhteyteen on suunniteltu. 

Käytettyjen mitta-anturien lukemia mittaa Agilentin mittayksiköt (malli 39740A), jonka 
mittaustarkkuus on ± 40 µV. Tyypillisesti mitta-antureiden jännitealue on 0…5 V, jol-
loin Agilentin ilmoittama 22 numeron lukuarvo on riittävän tarkka. Tällä hetkellä sää-
rasituslaitteen mittauskapasiteetti on 40 termolankakanavaa ja 20 jännitemittauskana-
vaa. Kanavamäärä on helposti muunneltavissa tarpeiden mukaiseksi. 
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Ulkokammion olosuhteiden hallinta 

Säärasituslaitteen ulkokammion olosuhteista voidaan hallita lämpötilaa ja kosteuspitoi-
suutta. Lämpötila on säädettävissä -30 °C…+70 °C. Kylmäkoneella luodaan rakennus-
hallissa vallitsevaa sisälämpötilaa matalammat lämpötilaolosuhteet, joita ovat tavan-
omaisesti lämpötilat -30 °C ja +20 °C välillä. 

Lämpimät olosuhteet (+20 °C…+70 °C) saadaan aikaiseksi infrapunalämmittimiä ja 
kyseistä käyttötarkoitusta varten modifioituja rakennuslämmittimiä käyttäen. IR-
lämmittimien yhteenlaskettu sähköteho on 5,2 kW (4 x 1,3 kW) ja rakennuslämmittimi-
en 10 kW (2 x 5 kW). Rakennuslämmittimien tehoa voidaan laskea kytkemällä yksi 
kolmesta vaiheesta pois päältä. Vastaavasti käytettävien IR-lämmittimien määrän voi 
helposti säätää halutuksi, kytkemällä osa lämmittimistä OFF-tilaan. 

Ulkokammion kosteuspitoisuutta voidaan nostaa erillisen höyrystimen avulla haluttuun 
tavoitekosteuteen. Kosteuspitoisuuden lasku saadaan aikaiseksi käyttämällä kylmä-
konetta kosteuden tiivistämiseen. 

Vesisade luodaan säärasituslaitteen kattoon kytkettyjen sadetussuuttimien avulla. Sade-
tusjärjestelmän läpi saadaan halutessaan virtaamaan myös paine-ilmaa, jolla säärasitus-
laitteen sisälle voidaan kehittää esimerkiksi ylipaine. 

Lämmittimiin ja kylmäkoneen lauhduttimeen liittyvät oleellisesti tuulettimet, jotka ja-
kavat lämmitetyn tai viilennetyn ilman tasaisemmin säärasituslaitteen sisälle. Tuuletti-
mia ei voi kytkeä pois päältä lämmittimien tai kylmäkoneen ollessa päällä, mutta halut-
taessa ne voidaan kytkeä päälle ilman, että kyseisillä laitteilla muutettaisiin vallitsevaa 
lämpötilaa. Tämä mahdollistaa jatkuvan ilmavirtauksen luomisen säärasituslaitteen si-
sälle, ilman että paine kammion sisällä kasvaa. 

Edellä mainittujen lisäksi ulkokammion olosuhdetta voidaan hallita, millä tahansa kul-
loisiinkin tarpeisiin sopivalla sähkölaitteella, joka kiinnitetään ohjausjärjestelmän vapai-
siin pistorasioihin. 

Tekniikan suunnittelun yhteydessä mietittiin myös tuulta simuloivan männän asentamis-
ta ulkokammion yhteyteen. Männän avulla voitaisiin simuloida tuulen paineen vaihte-
luita ja puuskittaista tuulta. Toistaiseksi tuulimäntää ei ole toteutettu, koska myös tuulet-
timien ja paine-ilman avulla voidaan jo nykyisellään simuloida tuulenpaineen vaihtelui-
ta. 

Sisäkammion olosuhteiden hallinta 

Sisäkammion olosuhteista voidaan tällä hetkellä hallita lämpötilaa sekä poistoilman 
määrää. Lämpötilan säätö tapahtuu tavallisen sähköisen konvektorilämmittimen avulla. 
Lämmittimen teho on säädettävissä 0,75; 1,25 ja 2,0 kW välillä. Lämmitystä ohjaa eril-
linen lämmityksen säätöyksikkö, joka pitää lämpötilan haluttuna. Sisäkammion lämmi-
tys saadaan haluttaessa myös tietokoneohjatun releen taakse.  



104 

ON/OFF tyyppisestä ohjauksesta johtuen sisäkammion lämpötila vaihtelee, muiden 
lämpötilojen tavoin, hieman tavoitelämpötilan molemmin puolin. Sähkölämmittimen 
teho on kuitenkin pyritty säätämään mahdollisimman pieneksi, jotta sen käyntiaika olisi 
lähellä 100 %, jolloin olosuhdeheilahtelut olisivat mahdollisimman pienet. 

Sisäkammioon on liitettynä kanavapuhallin, jolla voidaan säädellä sisäkammiosta pois-
tuvan ilman määrää tarpeiden mukaan. Poistopuhallinta ohjataan tietokoneella muiden 
sähkölaitteiden tapaan ON/OFF tyyppisesti. Puhaltimen tehonsäätö tapahtuu käsin, hei-
lahtelun välttämiseksi pyritään mahdollisimman pieneen tehoon, jotta puhaltimen käyn-
tiaika on lähellä 100 %. Kaksi tyypillistä poistoilmapuhaltimen käyttötarvetta ovat esi-
merkiksi: 

 luodaan haluttu paine-ero koeseinän yli, esimerkiksi ± 50 Pa 
 luodaan haluttu ilmanvaihto, esimerkiksi 0,5 vaihtoa tunnissa. 

Poistopuhallinta käytettäessä korvausilman reitti kannattaa rakentaa koeseinään, jota ei 
normaalisti tehdä. Sisäkammion olosuhteita voidaan edellä mainitun lisäksi hallita millä 
tahansa sähkölaitteella, joka kytketään vapaana oleviin pistorasioihin. 

12.3 Säärasituslaitteen rakentaminen 

Uuden säärasituslaitteen rakentaminen aloitettiin valmistelemalla laitteelle tila raken-
nushallista. Tarpeellisen tilan saamiseksi vanhaa säärasituslaitetta käännettiin 90 ° ja se 
siirrettiin nykyiseen asemaansa, jolloin rakennushallin kellaritilojen kierreportaiden 
taakse vapautui tilaa uudelle säärasituslaitteelle. Vasemman puoleisessa kuvassa (kuva 
12.6) vanha säärasituslaite on vanhalla paikallaan ja oikean puoleisessa kuvassa nykyi-
sellä paikallaan tarvikehyllyn vieressä. 

 
Kuva 12.6. Vanha säärasituslaite ennen ja jälkeen siirtämisen. 

Vanhan säärasituslaitteen siirron lisäksi rakennushallista purettiin kevyt väliseinä, jotta 
tilaa saatiin riittävästi. 

Ensimmäisenä varsinaisena työvaiheena oli teräsrungon hitsaaminen. Pohjan teräskehä 
hitsattiin ylösalaisin käännettynä, jotta laitteen alustaan sijoitetut tukijalat saatiin hitsat-
tua helpoiten. Jalkojen hitsaamisen jälkeen pohjan teräskehä käännettiin oikein päin ja 
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siihen hitsattiin pystyyn tulevat L-teräksiset kulmavahvikkeet sekä säärasituslaitteen 
sisälle jäävä koeseinän tukikehä. Teräsrungon valmistusvaiheita on esitetty kuvassa 
12.7. 

 
Kuva 12.7. Petran teräsrungon rakentamisvaiheita. 

Ylhäällä vasemmalla on TTY:n rakennushalliin saapuneisiin teräsosiin merkitty niiden 
tunnukset rungon kokoamista varten. Ylhäällä oikealla säärasituslaitteen teräsrunko on 
saatu hitsattua kokoon. Alhaalla olevissa kuvissa valmis teräsrunko on käännetty oikein 
päin ja pintakäsitelty valkoiseksi. 

Teräsrungon jälkeen alettiin valmistella seinäelementtejä asennusta varten. Thermisol-
elementit saatiin tilattua oikeisiin mittoihin sahattuna, mutta tämän lisäksi osaan niistä 
tarvitsi tehdä porrastuksia tai muita leikkauksia. Porrastukset liittyivät avattaviin katto- 
ja seinäelementteihin sekä näiden vastakappaleisiin säärasituslaitteen rungossa. Tämän 
lisäksi tekniikan läpiviennit tehtiin samassa yhteydessä. 

Elementtien valmistamisen jälkeen säärasituslaite koottiin kertaalleen koemielessä il-
man liimaa, jotta varmistuttiin elementtien oikeista mitoista. Kuvassa 12.8 on esitetty 
Thermisol-elementtien valmistusvaiheita sekä elementtien sovittelua paikalleen. 
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Kuva 12.8. Petran vaipan rakentamisvaiheita. 

Elementtien sahaamisen ja normaalista käyttötarkoituksesta poikkeavan käytön takia 
elementtien EPS-ydin jäi monessa kohtaa avoimeksi. Laitteen käyttöiän pidentämiseksi 
nämä avoimet kohdat suojattiin mittojen mukaisesti tilatuilla peltilistoilla. Kuvassa 12.9 
on esitetty suojalistoitus pakkasoven ympäristössä sekä avattavan kattoelementti pelti-
listoineen. 

 
Kuva 12.9. Petran detaljien rakentamisvaiheita. 

Säärasituslaitteen rungon rakentamisen viimeisenä työvaiheena lattia tehtiin kulutuksen 
kestäväksi. Kulutuksen kestävyys varmistettiin uretaanipohjaisella hiekkamassalla. 
Massan tartunnan varmistamiseksi säärasituslaitteen lattiana käytettyihin Thermisol-
elementteihin kiinnitettiin 20 mm vanerilevyt. Vanerit kiinnitettiin kauttaaltaan liimalla 
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sekä 200 mm välein poratuin ruuvein. Kuvassa 12.10 on esitetty lattian valmistuksen eri 
vaiheita ennen lopullista harmaata pintakerrosta. 

 
Kuva 12.10. Petran lattiavalun vaiheita. 

Ylhäällä vasemmalla ulkokammion oven nurkkaus on esitettynä ennen lattian pinnoit-
tamista. Elementtien saumat on tiivistetty silikonilla ja elementtien nurkat vahvistettu 
ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla listoilla. Ylhäällä oikealla on esitetty 20 mm 
kuusivanerien paikalleen sijoittelua. Alhaalla vasemmalla on esitetty ulkokammion 
oven nurkkaus vanereiden kiinnittämisen jälkeen ja oikealla alhaalla on esitetty lattia-
kaatojen tekemistä. 

Viimeisenä työvaiheena valmisteltiin säärasituslaitteen tekniikan asennus, jonka vaihei-
ta on esitetty kuvassa 12.11. 
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Kuva 12.11. Petran tekniikan asentamisvaiheita. 

Ylhäällä oikealla ja alhaalla vasemmalla on esitetty ulkokammion modifioitujen raken-
nuslämmittimien kiinnittämisen vaiheita. Vasemmalla alhaalla olevasta kuvasta on 
myös nähtävissä kylmäkoneen lauhdutin yksikkö kiinnitettynä säärasituslaitteen kat-
toon. Oikealla alhaalla on esitetty säärasituslaitteen ulkopuolelle jääneet tekniikan 
muuntajakaappeja ja kytkentöjä. 

12.4 Laitteen käyttöönotto ja käyttökohteet 

Toistaiseksi kaikista laitteella suoritetuista kokeista on opittu jotain uutta. Tämä tieto on 
hyödynnetty laitteen kehittämisessä. Ensimmäisissä koeajoissa testattiin säärasituslait-
teen varojärjestelmiä ja säädettiin niiden raja-arvoja. Mittauksissa yksinkertaisesti luo-
tiin säärasituslaitteen sisälle olosuhteet, joita syntyy vakavissa ongelmatilanteissa, kuten 
ylikuumenemisissa. Näissä kokeissa säärasituslaitteen lämmittimissä ja ulkokammiossa 
sijainneiden termostaattien raja-arvot säädettiin kohdalle ja varmistuttiin siitä, ettei läm-
pötila säärasituslaitteen sisällä nouse vaarallisen korkeaksi. 

Seuraavissa koeajoissa keskityttiin laitteen toimintaan ja siihen, että laite toteuttaa tavoi-
tellut olosuhteet. Näissä koeajoissa kaikki toimi kuten piti ja lämpötilajakauma ulko-
kammion sisällä vaikutti selvästi vanhaa laitetta tasaisemmalta. Olosuhdekentän tasai-
suus on vahvistunut myös suoritetuissa kokeissa. Vanhassa säärasituslaitteessa käytetty-
jen lämmittimien aiheuttama epätasainen lämpöjakauma on onnistuneesti poistettu vaih-
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tamalla lämmittimien tyyppiä. Suoritettujen koeajojen perusteella on havaittu epätasai-
sen lämpötilakentän kertovan sähkölaitteiden hetkellisistä toimintahäiriöistä. 

Vakio-olosuhteen ylläpitäminen tuotti uudella säärasituslaitteella aluksi ongelmia. Tätä 
selitti pitkälti kylmäkone, jonka teho on merkittävästi vanhaa säärasituslaitetta suurem-
pi. Kylmäkoneessa on minimikäyntiaika (n. 1 minuutti), johon ei pystytä vaikuttamaan. 
Vaikka kylmäkoneelle olisi muiden teknisten laitteiden tavoin asetettu käyntirajat, esi-
merkiksi -20 ± 1 °C, aiheuttaa kylmäkoneen käynnistyminen -19 °C lämpötilassa sen, 
että lämpötila kylmäkoneen minimikäyntiajan aikana laskee alle raja-arvon -21 °C. En-
simmäisissä koeajoissa heilahtelu oli pahimmillaan ±10 °C. Hienosäädön ja ohjelma-
muutosten jälkeen nykyisin heilahtelu on luokkaa ±2 °C. 

Kylmäkoneella ylläpidettävien vakio-olosuhteiden kehittäminen on edelleen työn alla. 
Ratkaisua ongelmaa haetaan kylmäkoneeseen suunniteltavalla kylmäaineenohitusvent-
tiilillä, joka ohjaa osan kylmäaineesta lauhdutinkennon ohi takaisin kompressorille. Täl-
lä päästään tilanteeseen, jolloin pienen pakkasen (esim. -5 °C) ylläpidossa kylmäkoneen 
käyntiaika on lähempänä 100 % aiemman muutaman prosentin sijasta, mikä johtaa sel-
västi hallitumpaan vakio-olosuhteeseen. 

Kylmäkoneen aiheuttamaa lämpötilojen heilahtelua on vakio-olosuhdekokeissa onnis-
tuttu myös vähentämään kylmäkoneen puhaltimien eteen asennetulla ilmaohjaimella. 
Kyseisellä ohjaimella kylmin ilmavirta on onnistuneesti ohjattu säärasituslaitteen vaip-
paa kohden, jolloin tutkittavan koerakenteen lämpötilavaihtelut ovat tasaantuneet. 

Ensimmäisissä säärasituskokeissa on huomattu, että kylmäkoneen lauhduttimen kylmiin 
pintoihin tiivistyy merkittävästi kosteutta suoritettujen kokeiden aikana. Tämä on johta-
nut tilanteeseen, jossa ilman suhteellinen kosteus pysyy säärasituskokeiden aikana sel-
västi alempana vanhaan säärasituslaitteeseen verrattuna. Vaikka vanhassa säärasituslait-
teessa höyrystintä on harvoin käytetty, on se tarkoitus ottaa uudessa säärasituslaitteessa 
käyttöön normaaleissa säärasituskokeissa. 

Uutta säärasituslaitetta voidaan vanhan tavoin käyttää kolmeen pääasialliseen käyttötar-
koitukseen: syklisiin olosuhdekokeisiin, rakennusfysikaalisiin mittauksiin ja halutuissa 
vakio-olosuhteissa tapahtuviin mittauksiin. Merkittävimpänä erona on tekniikan mah-
dollistama olosuhteiden parempi hallittavuus ja laajempi olosuhdevalikoima. 
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13 SUSREF-HANKE 

Päättynyt SusRef-hanke (Sustainable Refurbishment of Building Facades and External 
Walls) oli VTT:n koordinoima hanke, jonka tavoitteena nimensä mukaisesti oli kehittää 
kestäviä korjauskonsepteja julkisivu- ja ulkoseinärakenteille. Hankkeessa oli mukana 
eurooppalaisia yliopistoja, tutkimustahoja ja rakennustuoteteollisuuden yrityksiä. Edus-
tettuina maina Suomen lisäksi olivat Norja, Iso-Britannia, Espanja sekä Viro. Vahanen 
Oy oli yksi hankkeen osapuolista. TTY:llä suoritetut SusRef-hankkeen laboratorioko-
keet tehtiin alihankintana Vahanen Oy:lle. 

SusRef-hanke perustui seuraaviin viiteen lähtökohtaan, jotka on lueteltu SusRef-
hankkeen Internet-sivuilla: 

1) Ulkoseinien korjaaminen on yksi potentiaalisimmista ja tehokkaimmista tavoista 
parantaa rakennusten ympäristövaikutusta Euroopan rakennusmarkkinoilla. 

2) Eurooppalaisen rakennuskannan ikä on ehtinyt siihen ikään, että sitä odottaa 
korjaustarve. Julkisivujen ja ulkoseinien saneeraus ja korjausrakentaminen näh-
dään kiireelliseksi tehtäväksi. 

3) Käytetyissä korjausmenetelmissä piilee riskejä eivätkä kaikki niiden vaikutukset 
ole tunnettuja. Tämän pohjalta on tarpeen arvioida vanhoja ja kehitettäviä korja-
uskonsepteja erityisesti rakennusfysiikan näkökulmasta. 

4) Ulkoseinärakenteilla on merkittävä vaikutus rakennusten ulkoasuun ja tämä pi-
tää huomioida korjauskonsepteja kehitettäessä. Optimaaliseksi lähestymistavaksi 
korjauskonseptien kohdalla nähdään seuraava työjärjestys: 

i. Vaikuttaa rakennuksen energiakulutukseen sitä laskien. 
ii. Varmistaa korjauksen rakennusfysikaalinen toiminta ja pitkäaikaiskestä-

vyys 
iii. Varmistaa korjauksen integrointi vanhoihin rakenteisiin. 
iv. Varmistaa korjauksen positiivinen vaikutus sisäilmaston laatuun ja asu-

misviihtyvyyteen. 
v. Säilyttää tai kehittää rakennuksen estetiikkaa. 

5) Julkisivujen kiireellinen korjaustarve ei koske pelkästään Euroopan Unionin 
maita vaan on jopa merkittävämpi Euroopan unionia ympäröivällä alueella. 

Näistä lähtökohdista oli myös laadittu SusRef-hankkeen tavoitteet, jotka olivat (SusRef 
2012): 

 Kehittää korjausteknologioita erilaisiin olosuhteisiin ja analysoida näitä raken-
nusfysiikan, sisäilmanlaadun ja energiatehokkuuden näkökulmista. 

 Arvioida ja varmistaa kehitettyjen teknologioiden toimivuus käytännössä. 
 Kehittää ohjeistus kestävää korjausrakentamista varten. 
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 Välittää hankkeessa kertynyt tieto ja ohjeet rakennusteollisuudelle, standar-
disoinnista vastaaville tahoille sekä viranomaisille. 

13.1 Koeseinä 1 – lämpörappaus 

Ensimmäinen SusRef-hankkeen koeseinistä oli tavanomainen eristerappausseinä, jonka 
rakennekerrokset olivat seuraavat: 

 100 mm taustabetoni 
 300 mm lämmöneriste, kivivillalamellit 
 10 mm  ohutrappaus. 

Seinällä tutkittiin rakennuksen sisäpuolisten kosteuslähteiden vaikutusta seinärakenteen 
pitkäaikaiskestävyyteen. Sisäpuolisina kosteuslähteinä simuloitiin vesivuotoa läm-
möneristeeseen sekä märän betonikuoren päälle tehtyä eristerappausta. Vesivuoto toteu-
tettiin vesiletkujen avulla. Märkää betonikuorta simuloitiin vesiupotuksessa olleella 300 
x 300 mm betonikappaleella, joka kiinnitettiin kokeiden alussa taustabetonissa olleeseen 
reikään.  

Koeseinä oli jaettu kahteen yhtä suureen osaan, joista koeseinän oikean puolen rappaus 
tehtiin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Koeseinän vasemman puolen rappausta heiken-
nettiin tarkoituksella 25 % suuremmalla vesimäärällä. 

Suurempi vesimäärä laski laastin suojahuokossuhdetta sekä heikensi laastin työstettä-
vyyttä, mikä ilmeni laastin valumisena lamellivillojen saumakohtien kohdalle, jolloin 
rappauspinnasta ei tullut tasaista. Pienempi suojahuokossuhde ei kuitenkaan johtanut 
ohjeiden mukaisesti valmistettua laastierää huonompaan pakkasenkestävyyteen, joka 
tutkittiin upotus-jäädytys-sulatuskokeilla (USJ-kokeilla) sekä niitä seuranneilla lujuus-
kokeilla, joihin kuuluivat taivutus- ja puristuslujuuskokeet. Molemmat laastit täyttivät 
selvästi kyseisen testimenetelmän vaatimukset pakkasenkestävälle tuotteelle. Käytetty 
työohjetta suurempi vesimäärä johti kuitenkin 12,5 % pienempää taivutuslujuuteen ja 18 
% pienempään puristuslujuuteen. 

Sisäpuolisesta kosteuslähteestä, vesivuodosta tai märästä vanhasta julkisivurakenteesta, 
tullut kosteus siirtyi odotetun mukaisesti rappauspintaa kohti. Osa kosteudesta kuivui 
eristerappausjärjestelmien toimintaperiaatteen mukaisesti ulkoilmaan. Osa vedestä 
muodosti rappauspinnan taakse jäälinssin. Muodostunut jäälinssi todettiin kokeiden 
jälkeen suoritetuilla lämmöneristeen kuivauskokeilla. Jäälinssi ei kuitenkaan onnistunut 
vaurioittamaan edes heikennettyä rappauspintaa. 

Suoritettujen kokeiden tuloksista voitiin päätellä eristerappausjärjestelmän kuivuneen 
suunnitellun mukaisesti ulkoilmaan. Simuloiduista kosteuslähteistä ei saatu tarpeeksi 
kosteutta vaurioittamaan rappauspintaa. Märän betonikuoren kohdalla kosteuspitoisuus 
betonissa oli selvästi korkeampi kuin todellisissa rakennuksissa, jolloin märän betoni-
kuoren päälle tehtävän eristerappauksen ei oleta pakkausrapautuvan tämän ylimääräisen 
kosteuden seurauksena. 
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13.2 Koeseinät 2 ja 3 – tyhjiöeristetty tiiliseinä 

SusRef-kokeiden toisen ja kolmannen koeseinän muodostivat tyhjiöeristeillä lisäeriste-
tyt tiilimuuraukset. Toista tiilirakennetta testattiin tuuletusraollisen ja toista ilman tuule-
tusrakoa. Kuvassa 13.1 vasemmalla on esitetty tuulettuvan rakenteen rakenneleikkaus ja 
oikealla tuulettumattoman rakenteen rakenneleikkaus. 

 
Kuva 13.1. SusRef-koeseinien 2 ja 3 rakenneleikkaukset. 

Rakenteet olivat taustapinnasta lukien seuraavat: 

 130 mm tiilimuuraus 
 40 mm  tyhjiöeriste, varsinainen tyhjiöeriste 20 mm ja molemmissa 

pinnoissa 10 mm EPS-suojakerros 
 30 mm  tuulensuojalevytys 
 40 mm  tuuletusrako (vain tuulettuvassa rakenteessa) 
 130 mm tiilimuuraus. 

Rakenteella pyrittiin tutkimaan tyhjiöeristeiden toimintaa keskittyen erityisesti tyhjiö-
eristeiden vaurioitumisen seurauksiin. Tämän lisäksi huomio kohdistui tuuletusraon 
toimintaan. Mikäli aikataulu olisi mahdollistanut, olisi oheisia tapauksia vielä varioitu 
tutkimalla näiden vaikutusta rakenteen kuivumiseen vesisateiden jälkeen. 

Kokeissa tyhjiöeristeiden todettiin olevan vaurioitumisherkkiä, myös tyhjiöeristeiden 
asennusohjeissa todettiin puutteita ja ristiriitoja. Vaurioituminen on selvästi havaittavis-
sa tyhjiöeristeestä, mutta siitä huolimatta osa vaurioista voi jäädä piiloon päälle tulevien 
rakennekerrosten taakse. Tyhjiöeristeen rikkoutumisen seurauksena lämmöneristyskyky 
heikkenee merkittävästi, mikä näkyy seinän sisäpinnan lämpötilan laskemisena verrat-
tuna ehjään rakennepoikkileikkaukseen. Tyhjiöeristeen rikkoutumistavalla ei todettu 
olevan merkitystä, koska levy on joko ehjä tai rikki, välimuotoja ei ole. 

Tuuletusraon tai sen puuttumisen ei todettu vaikuttavan seinän lämpötilajakaumaan. 
Laskettaessa rakenteen lämmöneristävyyttä (U-arvoa) ei tuuletusraon ulkopuolisia ra-
kennekerroksia huomioida, joten tulokset ovat linjassa tämän kanssa. Ulkokuoren yhte-
nevä lämpötilajakauma tuulettuvan ja tuulettumattoman rakenteen välillä tarkoittaa tuu-
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lettuvan rakenteen kuivuvan paremmin, koska kosteuden haihtumista tapahtuu ulkokuo-
ren molemmilta pinnoilta. Aikataulusyistä tätä ei ehditty kuitenkaan osoittamaan labora-
toriokokein SusRef-hankkeen yhteydessä. 

13.3 Koeseinä 4 – ReSolar-konsepti 

Neljäntenä Susref-hankkeen koeseinänä tutkittiin Vahanen Oy:n luomaa ReSolar-
konseptia. Konseptissa vanhan rakenteen päälle tehdään lisälämmöneristys. Lisäeristyk-
sen ulkopintaan tehdään lämpöä varastoiva kerros esimerkiksi faasimuutosmateriaalista. 
Uloimpana rakenteessa on julkisivulasituksen taakse jäävä ilmaväli, jossa on sälekaih-
timet, joiden asentoa vaihtamalla voidaan vaikuttaa rakenteeseen varastoituvan lämmön 
määrään. Huonetilassa oleva lämmönvaihdin kierrättää lasin takaista ilmaa, jolloin läm-
pöä saadaan siirrettyä lasin taakse tai sieltä pois. Rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 
13.2 (SusRef-tulokset 2012). 

 
Kuva 13.2. ReSolar-konseptin rakenneleikkaus (SusRef-tulokset 2012). 

TTY:n laboratoriossa ReSolar-koerakenteessa olivat seuraavat rakennekerrokset: 

 200 mm kevytsoraharkkomuuraus kuvaamassa vanhaa rakennetta 
 100 mm EPS-lisälämmöneristys 
 10 mm  2-kertainen faasimuutospaneelilevytys (DuPont Energain® 
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thermal mass panel) 
 80 mm  Tuuletusrako, jossa sälekaihtimet, joiden toinen puoli vaalea 

kiiltävä pinta ja toinen tumma mattapinta 
 6  mm   Julkisivulasitus, jonka alumiinirangasta oli järjestetty ilmakierto 

ilmavälin ja huonetilassa sijainneen lämmönvaihtimen välillä. 

Koerakenteen toimintaperiaate on yksinkertainen. Auringon säteilyenergian lämpö ab-
sorboidaan sälekaihtimien tummaan mattapintaan. Lämmön varastoitumisen seuraukse-
na lämpötila tuuletusraossa nousee ulkolämpötilaa korkeammaksi, minkä seurauksena 
lämpöä varastoituu faasimuutospaneeleista toteutettuun lämpöä sitovaan kerrokseen. 
Yöllä ulkoilman lämpötilan laskiessa faasimuutospaneelit luovuttavat lämpöä tuuletus-
rakoon, josta se lämmönvaihtimen avulla siirretään sisällä. Suoritetuilla kokeilla pyrit-
tiin varmistamaan, että rakenne toimii suunnitellusti. 

Kokeiden perusteella lämpötilan julkisivulasituksen takana todettiin nousevan ulkoläm-
pötilaa korkeammaksi, mikä tuki oletusta lämmön varastoitumisesta lasin taakse. Läm-
mön varastoituminen lasin taakse johti tilanteeseen, jolloin lämpövirran suunta muuttui 
sopivissa olosuhteissa normaalista poikkeavaksi. Tällainen tilanne syntyi esimerkiksi 
seuraavissa olosuhteissa: 

 Ulkolämpötila ollessa 0 °C ja sisälämpötila +21 °C. 
 Säteilyn (250 W/m²) seurauksena sälekaihdinten mustan pinnan avulla lasin ta-

kainen lämpötila nousi +21 °C tasolle. 

Seinärakenteen molemmilla puolilla vallitsevan yhtenevän lämpötilan seurauksena ra-
kennusvaipan läpi ei ole normaalia lämpöhäviötä. Lasin takainen lämpö hyödynnettiin 
lisäksi lämmönvaihtimella, joka lämmitti 0 °C tuloilman n. +20 °C. 

Kylmissä ulkoilman olosuhteissa -10…-20 °C 250 W/m² keskimääräisellä säteilyteholla 
lasin taakse varastoitunut lämpö riitti lämmittämään tuloilman, jolloin erillistä tuloläm-
mitintä ei tarvittu. Vastaavasti ulkoilmaa korkeampi lämpötila lasin takana tarkoitti pie-
nempää lämpöhäviötä rakennusvaipan läpi. Kyseisen ReSolar-konseptin tuloksia käsi-
tellään tarkemmin tutkimusraportin D4.1 sivuilla 23-37 (SusRef-tulokset 2012). 
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14 PETRAN KÄYTÖN EDELLYTYKSET 

14.1 Käyttöohjeet 

Diplomityön yhteydessä on laadittu Petran käyttöön riittävä ohjeistus. Samalla on täy-
tetty Saaraakin koskenut tyhjiö käyttöohjeen puuttuessa, koska samaa ohjeistusta voi-
daan pitkälti hyödyntää molempien laitteiden osalta. 

Käyttöohje pitää sisällään: 

 säärasituslaitteen käyttöohjeet, joissa on kerrottu kaikki peruskäytössä tarvittava 
tieto sekä tietokoneohjauksen mukauttamisen perusteet 

 nykyisin käytössä olevien mitta-anturien käyttö- ja asennusohjeet. 

Mitta-antureihin liittyvä ohjeistus on erittäin oleellinen luotettavien tulosten saavuttami-
seksi. SusRef-hankkeen yhteydessä tätä tietoa ei ollut saatavilla ja varsinkin uuden mit-
taustekniikan käytön opettelu tuotti ongelmia ja tällä ohjeistuksella halutaan osaltaan 
varmistua siitä, ettei näitä ongelmia esiinny jatkossa. 

14.2 Huoltokirja 

Säärasituslaitteen huoltoa varten on diplomityön yhteydessä koottu huoltokirja, joka 
pitää sisällään seuraavat tiedot: 

 säärasituslaitteen rungon materiaalitiedot ja -ominaisuudet, joilla on merkitystä 
laitteen jatkokehityksessä ja käytössä 

 säärasituslaitteen kaikki rakenne- ja leikkauskuvat 
 säärasituslaitteen teknisten laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Kyseisen kansion tavoitteena on välittää oleellinen tieto sitä tarvitseville. Erityisen tär-
keäksi tämä on koettu laboratorioteknikko Kari Häyrisen eläkkeelle siirtymisen myötä, 
kun on haluttu varmistaa, ettei kaikki laitteen tekniikkaan liittyvä hiljainen tieto siirry 
pois TTY:n tiloista. Huoltokirja osaltaan mahdollistaa laitteen jatkokehittämisen tule-
vaisuuden tarpeiden mukaiseksi. 

14.3 Jatkokehitys 

Tällä hetkellä suurimmaksi jatkokehityksen kohteeksi koetaan etäseurattavuuden paran-
taminen. Tähän kuuluu kolme osa-aluetta: 

 suoritettavien kokeiden visuaalinen seurattavuus 
 säärasituslaitteen hälytysten välittyminen eteenpäin 
 mittausdatan tarkempi analysointi kokeiden aikana niitä keskeyttämättä. 
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Etäseurannan kehittäminen vaatii samalla tietotekniikan uusimista tai uuden tekniikan 
liittämistä vanhan rinnalle. 

Itse laitteen tekniikan kehittämisessä tutkittavan arvoisia kohteita ovat sadetuksen tar-
kempi hallittavuus sekä tuulenpaineen vaihteluiden hallittavuus ja seuranta. Sadetuksen 
hallittavuuteen liittyy oleellisesti nykyistä tarkempi sadetusmäärän seurattavuus, jonka 
jälkeen pienillä muutoksilla sadetusta voidaan säätää tietokoneella tarkastikin.  

Laitteen tekniikan tuulettimet luovat ulkokammioon nykyiselläänkin vaihtelevat tuu-
liolot, jotka pienessä tilassa ovat pyörteiset. Ilmannopeusanturin sijoittelulla on merkit-
tävä vaikutus mitattuun tuulennopeuteen, eikä se silloin ole kaikissa tapauksissa kuvaa-
va. Tähän liittyen tuulioloja tulisi seurata tulevissa kokeissa normaalia tarkemmin, jotta 
voidaan arvioida pystytäänkö tuuliolot mittaamaan kattavasti yhdestä mittapisteestä, 
johon hankittaisiin säärasituksen kestävä tuulennopeusmittari. 
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