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Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä
mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat
rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen lämmönjohtavuus sekä talotekniikan energian
säästöön ja talteenottoon tähtäävät menetelmät. Matalaenergia- sekä passiivitaloissa
parannetaan rakenteiden lämmönläpäisykerrointa lämmöneristyskerroksen paksuutta
kasvattamalla. Vuoden lämpimänä aikana rakenteen tulisi toimia myös vastakkaiseen
suuntaan, koska sisäilmaa joudutaan usein jäähdyttämään sisäilmavaatimusten
täyttymiseksi.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella huokoisen lämmöneristeen altistumista
homeenkasvulle. Tarkastelu suoritettiin tutkimalla kokeellisella menetelmällä yläpohjan
eristekerroksen lämpötilakenttiä sekä suhteellista kosteutta 2015-2018. Aikaisemman
FRAME-tutkimuksen perusteella havaittiin, että sisäinen konvektio heikentää
puhalluseristeillä toteutettujen yläpohjarakenteiden lämmöneristävyyttä, kun
eristyspaksuus kasvaa. Kokeellisesti määritelty 600 mm eristepaksuuden U-arvon
poikkeama oli keskimäärin tuulettamattomassa tilanteessa +11 %, laminaarisen
ilmavirtauksen vaikuttaessa eristeen ulkopinnassa +18 %. Vastaavasti kokeellisesti
määritelty Nusseltin luku oli keskimäärin tuulettamattomassa tilanteessa 1,24 ja
laminaarisen ilmavirtauksen vaikuttaessa 1,31. Lämmönläpäisykertoimen määrityksessä
käytettyä materiaalin ilmanläpäisevyydestä johtuvaa lisäystä ∆Ua –arvoa tulisi
koetulosten perusteella kasvattaa jopa kaksin - kolminkertaiseksi, kun
lämmöneristepaksuus on 600 mm. Nusseltin luvun kuvaama sisäinen konvektion
vauhdittaa kosteuden liikkumista sisätilasta rakenteeseen. Yläpohjassa tulee käyttää
kaikilla eristepaksuuksilla höyrynsulkua estämään sisä-ilmasta ullakolle siirtyvää
kosteuslisää. Erityisesti höyrynsulku on tarpeellinen, kun lämmöneristeenä on
puhallettavaa lämmöneristettä yli 400mm.
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Kosteus ja lämpötila ovat tärkeimpiä olosuhteista homeen kasvun kannalta. Materiaali ja
ravinteet vaikuttavat seuraavina kasvun edistymiseen. Homeet ovat osa luontoamme ja
siksi niiden esiintymiselle ei ole pystytty määrittämään tarkkoja raja-arvoja.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje IV esittää sisäilman mikrobitutkimuksen
yhteydessä tutkittavaksi myös ulkoilmaa, jotta saadaan käsitys luonnossa samanaikaisesti
vaikuttavista mikrobeista.

Home kasvaa materiaalien pinnoilla suotuisissa olosuhteissa. Avoin huokosverkosto
materiaalissa mahdollistaa homeen tunkeutumisen materiaalin sisään. Homeet ja niiden
aineenvaihduntatuotteet voivat siirtyä rakennusten sisäilmaan ilmavuotojen ja
epäjatkuvuuskohtien kautta. Homeen aineenvaihduntatuotteet vaikuttavat ihmisen
elimistöön suotuisasti tai epäsuotuisasti. Rakennusten mikrobivauriot saattavat aiheuttaa
terveyshaittaa. Käypähoito suositus perustuu lääketieteelliseen tutkimukseen. Se ei osoita
vahvalla näytöllä yhteyttä terveydentilan muutoksen ja sisäilma-oireiden välillä.
Kohtalaista näyttöä sekä heikkoa näyttöä on sisäilmaongelmien aiheuttamaan
terveydentilan muutokseen. Kausaliteetti on lääketieteessä ongelma (Seuri.
Opintomateriaali RTA3. 2017). Käypähoito suositus ohjaa lääkäreiden toimintaa.

Myös homeen kasvun mahdollistava olosuhde syntyy joko vaipan ilmatiiveyden
epäjatkuvuuskohdissa tai vesikatteen ja aluskatteen vuotaessa yläpohjaan. Normaalin
omakotitalon tuulettuvassa yläpohjassa ei synny homeenkasvuun otollisia olosuhteita
huomioiden myös vaikutusaika. Yläpohjan tuulettuvuus on suositetut järjestettävän noin
1,5 1/h. Suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on tarkasteltu ilmanvaihtuvuutta
0,5 – 20 1/h. Suuri ilmanvaihtuvuus lisää energian kulutusta sekä aiheuttaa kosteuden
tiivistymisen vaaran yläpohjan onteloon vesikatteen alapintaan tai sen alapuolisiin
rakenteisiin.

Frame -tutkimuksen yläpohjan konvektiokokeiden tuloksien tarkastelu homeen kasvun
osalta ovat puutteelliset, koska tutkimuksessa ei mitattu suhteellista kosteutta ja
tutkimuskappaleiden koejärjestys tavoitteli stationääristä lämpövirtaa rakenteen läpi.
Kokeessa ei huomioitu ulko tai sisälämpötilojen muutoksia.

Tämän tutkimuksen homeenkasvun tarkastelu perustuu 2003 vuonna rakennetun
omakotitalon yläpohjan lämpötila- ja suhteellisen kosteuden mittaustuloksiin. Kokeen
perusteella puhallettu mineraalivillalämmöneristeessä ei ole tarpeeksi pitkiä otollisia
olosuhteita homeen kasvuun vuosien 2015-2018 ilmastossa. Homeenkasvun olosuhteiden
oletetaan tämän päivän tutkimusten perusteella muodostuvan otollisimmiksi
tulevaisuuden ilmastossa.
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MERKINNÄT

d  materiaalin paksuus m
A  pinta-ala m2

R  materiaalin lämmönvastus m2∙K/W
Rsi  pintavastus, sisäpinta m2∙K/W
Rse  pintavastus, ulkopinta m2∙K/W
T  lämpötila ºC
Tse  ulkolämpötila ºC
Tsi  sisälämpötila ºC
U  lämmönläpäisykerroin W/(m2∙K)
λn  normaalinen lämmönjohtavuus W/(m∙K)
λDeclared lämmönjohtavuus, laboratorioarvo W/(m∙K)

 arvo ei ota huomioon materiaalin ilman-
 läpäisevyyttä tai asennuspoikkeamia,
 merkintään myös lD

λDesign  lämmönjohtavuus, suunnitteluarvo, W/(m∙K)
 merkintään myös lU

ρ  tiheys kg/m3

Ram  modifioitu Raleighin luku -
g  putoamiskiihtyvyys m2/s
b  ilman tilavuuden lämpölaajenemis- 1/K

 kerroin
u  ilman kinemaattinen viskositeetti m2/s
h   ilman dynaaminen viskositeetti N∙s/m2 
cpa  Ilman ominaislämpökapasiteetti J/(kg∙K)
ka  lämmöneristeen permeabiliteetti m2

ilmalle
ka  Ilmanläpäisevyys m3/(m∙s∙Pa)
Nu  Nusseltin luku, kuvaa sisäisen -

 konvektion määrää
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT

Diffuusio Kaasu- tai nestemolekyylien liikettä, jonka liikkeelle
panevana voimana on kaasun tai nesteen paine-ero.
Diffuusiossa kaasu tai neste virtaa korkeammasta
pitoisuudesta matalamman pitoisuuden suuntaan.

Emissiviteetti Pinnan emissiivisyys kuvaa materiaalin pinnan kykyä
lähettää lämpösäteilyä. Emissiivisyyden arvo vaihtelee
0…1,0 välillä. Mustan pinnan emissiiviteetti on ~0,95 ja se
lähettää eniten lämpösäteilyä.

Ilmanläpäisevyys Ilmanläpäisevyys (ka) kuvaa ilman tilavuusvirtaa, joka
stationääritilassa läpäisee kohtisuoraan pinta-alayksikön
suuruisen ja pituusyksikön paksuisen homogeenisen
materiaalikerroksen. Materiaalin eri puolilla vaikuttaa
yksikön suuruinen paine-ero. [m3/(m·s·Pa)]

Ilmanläpäisykerroin Ilmanläpäisykerroin (K) ilmaisee ilman tilavuusvirran,
joka stationääritilassa läpäisee kohtisuoraan pinta-
alayksikön suuruisen ja pituusyksikön paksuisen
homogeenisen materiaalikerroksen. Materiaalin eri
puolilla vaikuttaa yksikön suuruinen paine-ero.
[m3/(m2·s·Pa)]

Johtuminen Lämpöenergia siirtyy materiaalin molekyylien välityksellä
lämpimästä kylmään päin.

Konvektio Lämpöenergia siirtyy kaasun tai nesteen paine-erojen
vaikutuksesta. Paine-ero voi muodostua pakotettuna (ilman
virtaus) tai sisäisena (lämpötilaeron aiheuttaman osa-
paineron vaikutuksesta).

Lämmönjohtuvuus Kuvaa lämpömäärää, joka stationääritilassa läpäisee
aikayksikössä pinta-alan suuruisen rakenneosan, kun
lämpötila-ero on yhden yksikön suuruinen.

Lämmönläpäisykerroin Kuvaa lämpövirran, joka stationääritilassa läpäisee
aikayksikössä pinta-alan suuruisen rakenneosan, kun
lämpötilaero on rakenneosan molemmin puolin on yhden
yksikön suuruinen.

Lämmönvastus Ilmaisee rakennusosan tai rakenneosan
lämmönsiirtymisvastuksen. Lämmönvastus R määritellään
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R=λ [W/(m·K)]/ d [m]. Lämmönvastuksen käänteisluku on
lämmönläpäisykerroin U.

Nusseltin luku Esittää johtumalla ja konvektion vaikuttaessa siirtyvän
lämpöhäviötehon suhteen pelkästään johtumalla siirtyvään
lämpöhäviötehoon. Kun Nusseltin luku > 1,00, esiintyy
konvektioa.

SrMk, RakMk Suomen rakentamismääräyskokoelma, ladattavissa
Ympäristöministeriön www-sivuilta.

Stationääritila Jatkuvuustila, jossa rakenteen olosuhteet ovat tasaantuneet
vakioksi ja lämpövirta rakenteen läpi on vakio.
Jatkuvuustilassa rakenteen lämpötilat ovat
tasapainotilassa eivätkä muutu ajan suhteessa.

Sykli Kierros, jaksottainen, säännöllisesti toistuva.

Säteily Lämpöenergia siirtyy sähkömagneettisena säteilynä
ilmassa.

Termometri Lämpömittari.

Toleranssi Sallittu poikkeama määrätystä arvosta, sallittu
vaihteluväli.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Tämä opinnäytetyö käsittelee diplomityön (Pakkanen, 2012.) tutkimustuloksien
havaintojen tarkastelua ja nyt käynnissä olevan olosuhdemittauksen tarkastelua
homemallin mukaisesti sekä näiden perusteella pohdintoja rakenteen toimintaa. Perustana
tälle työlle on laajempi Future Envelope Assemblies and HVAC solutions –tutkimus,
lyhyemmin sanottuna FRAME -tutkimus.

FRAME-tutkimus selvittää tulevaisuuden ilmastomuutoksen ja lämmöneristyksen
lisäyksen vaikutusta rakennuksen rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan.
Tutkimuksessa esitetään toimivia rakenneratkaisuja matalaenergiatalojen ja sitä
tiukempia lämmöneristysvaatimuksia edellyttäville rakenteille.

Matalaenergiatalojen energiankulutus on vuositasolla alle 60 kWh/m2 Etelä-Suomessa.
Passiivitalot ovat yleistyneet Keski-Euroopassa. Passiivitalojen lämmitys- ja
jäähdytysenergian tarve tuotetaan usein uusiutuvilla energialähteillä ja laitteiden sekä
ihmisen häviöenergialla. Vastaavasti passiivitalon huonetilojen lämmitystarve on alle 20
kWh/m2 Etelä-Suomessa.

Rakenteiden lämmöneristävyydellä voidaan vähentää osto- ja jäähdytysenergian tarvetta.
Rakennusmateriaalien ominaisuudet kuten lämmönjohtavuus, hygroskooppisuus,
ilmanläpäisevyys ovat tärkeitä huomioida rakennetta suunniteltaessa. Tänä päivänä
tutkimme peruskorjausiässä olevia rakennuksia, joiden rakenneratkaisut ovat
rakentamisen aikakaudelle tyypillisiä. Rakenteen läpi diffuusion ja sisäisen konvektion
vaikuttaessa siirtyvä kosteus tiivistyy tiiviisiin pintoihin tai kosteus ei tuuletu ulkoilmaan
riittävän tehokkaasti. Rakenteen ilmanläpäisevyyden tulee kasvaa lämpimästä pinnasta
kylmään pintaan päin mentäessä.

Rakennusmateriaalit ovat erilaisia kemialliselta ja fyysiseltä olemukseltaan. Rakennusten
käyttö ja huolto poikkeavat toisistaan johtuen saatavilla olevista resursseista sekä
käytettävissä olevien taloudellisien resurssien määrästä. Rakennuksen
suunnitteluvaiheessa asetetaan rakenteille vaatimus, jota tulee seurata ja huoltaa seuraavat
50 vuotta. Rakenteiden mikrobiologinen vaurioituminen saattaa johtua yleisistä
suunnitteluohjeista, suunnittelusta, toteutuksesta, käytön tarpeiden muuttumisesta tai
huollon laiminlyönnistä. Kokonaisuutena rakenteiden tulee luoda turvallinen ja
terveellinen asumisympäristö.

Mikrobivaurio on mahdollinen rakenteiden materiaaleissa. Olosuhteiden ja ravinteiden
perusteella mikrobit, hiivat, bakteerit tai homeet mukaan lukien sienet saavat
tarvitsemansa kasvualusta. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa >RH70% olosuhde on
otollinen homekasvustolle. Lämpötila sekä aika vaikuttavat oleellisesti kasvun
taantumaan ja nopeuteen. Lämpötilan tulee olla +5°C< T < +50°C. Edellä esitetyn
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lämpötila-alueen ulkopuolella homeen kasvu taantuu tai loppuu. Talvipakkaset eivät
tuhoa homesienikasvustoa. Seuraavana on esitelty olosuhteet mikrobien kasvulle.

Taulukko 1. Homeiden kasvun tärkeimmät olosuhteet.

Mikrobit RH% Lämpötila
Homeet ja hiivat 70..85% +5°C…+50°C
Bakteerit (sädesienet) 95 +5°C…+50°C
Lahottajasienet >95 +5°C…+50°C
Lahottajasienten leviäminen 85-95 +5°C…+50°C

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet

Olen aikaisemmin tutkinut diplomityössä kokeellisesti yläpohjan huokoisessa
lämmöneristekerroksessa tapahtuvaa sisäistä konvektiota 300 mm ja 600 mm
lämmöneristekerrospaksuuksilla. Tutkimuksen kirjallinen dokumentaatio ja tulokset
tulivat osaksi FRAME – tutkimuksen kirjallista loppuraporttia. Tavoitteena oli todeta
sisäisen konvektion tapahtuminen tutkittavissa eristemateriaaleissa ja määrittää sen
vaikutusta koerakenteen lämmönläpäisykertoimeen.

Tässä työssä tarkastellaan olosuhdemittaustulosten perusteella homeen kasvun
mahdollisuutta yläpohjan lämmöneristekerroksessa sekä arvioidaan otollisia vauriotiloja
homeenkasvun edistämiseen. Kyseessä on maltillisesti lämmöneristetty yläpohjarakenne.
Eristeen paksuus on noin 300mm. Ohuemmissa lämmöneristepaksuuksissa kuten
300mm, ulkopinnan pintavastus on suurempi eli lämpövuoto rakenteen läpi on
suurempaa. Lämpövuodolla on rakennetta, eristettä ja ullakkotilaa, kuivattava vaikutus ja
tämä vähentää hygroskooppisella materiaalilla vaurioherkkyyttä.

1.3 Menetelmät

Tämän työn suorittamiseen käytän aikaisemman tutkimuksen tuloksia sekä kirjallisuutta.
Tutkimustulokset ovat käytettävissäni laskentataulukkomuodossa. Olen suorittanut
vuosien 2015-2018 aikana yläpohjan olosuhteiden mittauksia, joiden tuloksia tarkastelen
tässä työssä.

1.4 Rajaukset

Tässä työssä tarkastellaan kokeellisien mittaustulosten perusteella homeen kasvun
mahdollisuutta yläpohjan lämmöneristekerroksessa. Esitän pohdintoja homeenkasvulle
eristepaksuudessa 600mm. Ohuemmissa lämmöneristepaksuuksissa kuten 300mm,
ulkopinnan pintavastus on suurempi eli lämpövuoto rakenteen läpi on suurempaa.

Tässä tutkimuksessa perehdytään omakotitalon yläpohjan perusrakenteeseen. Mittaus
suoritetaan käytössä olevilla mittauskalustoilla. Mittausta ei voida yleistää esim.
matalaenergiatalon yläpohjarakenteeseen. Faasimuutosilmiön tapahtumista ja siitä
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johtuvaa energian vapautumista tai sitoutumisesta ei voida kovinkaan helposti todentaa.
Koejärjestelyssä ei huomioitu faasimuutoksen vaikutusta.

2. HOMEMALLI

VTT on kehittänyt 1990-luvulla matemaattista mallia homeenkasvulle. Aluksi mallilla
arvioitiin homeenkasvua männyn ja kuusen pintapuussa. Mallia on laajennettu VTT ja
TTY toimesta 2006-2013. Homemallia kehitettiin siten, että silla saatettaan arvioida
homeenkasvua aluksi mainitun kuusen ja männyn pintapuun lisäksi myös muutamassa
muussa rakennusmateriaalissa.

Rakennusmateriaalien homehtumisherkkyyttä voidaan arvioida suomalaisen homemallin
avulla (Vinha et al, Tutkimusraportti 143). Homemallissa homehtumisen olosuhteista
merkitseviä ovat kosteus ja lämpötila. Suotuisien olosuhteiden vaikutusaika, ravinteet
sekä materiaali vaikuttavat homehtumisherkkyyteen. Materiaalin rajapinnassa voidaan
tarkastella homeindeksiä tunnin välein mitattujen suhteellisen kosteuden ja lämpötilan
arvojen perusteella.

Suotuiset olosuhteet homeen kasvulle ovat 20°C - 40°C. Home ei kasva alle 0°C ja yli
50°C lämpötiloissa. Näiden lämpötilojen välillä suhteellisen kosteuden tulee olla sitä
korkeampi, mitä alhaisempi lämpötila on, jotta homeen kasvun käynnistyminen on
mahdollista (Kokko et al. 1999). Usein tämän tyyppinen olosuhde saavutetaan
hetkellisesti lämpötilan laskiessa voimakkaasti.
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Kuva 1. Homeen kasvun kannalta suotuisat olosuhteet puumateriaalin pinnalla
(opintomateriaali Viitanen 2017)

Homeen kasvu hidastuu tai pysähtyy, jos lämpötila ja kosteusolosuhteet ovat epäsuotuisat
kuvan 1 rajakäyrän vasemmalla, alapuolella tai oikealla puolella. Homeenkasvun
alkamista kuvaava suhteellinen kosteus voidaan määrittää alla olevalla kaavalla.

0,100T13,3T160,0T00267,0RH 23
crit +×-×+×-= (1.1.1)

kun T < +20°C ja RHmin , kun T> +20°C

missä
RHcrit = suhteellisen kosteuden alaraja homeenkasvulle [%]
RHmin= homeenkasvun alkamiseen vaadittava suhteellisen kosteuden minimiarvo [%]
T = tarkasteltavan materiaalin pinnan lämpötila [°C]

Homeet ja mikrobit ovat osa elinympäristöämme. Homeet ovat organismeja, jotka
tarvitsevat elinympäristössään

- lämpö
- vettä
- happea
- ravinteita
- suotuisan olosuhteen sekä kasvun mahdollistavan ajan
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Kosteus ja lämpötila ovat tärkeimpiä olosuhteista homeen kasvun kannalta. Materiaali ja
ravinteet vaikuttavat seuraavina kasvun edistymiseen. Homeet ovat osa luontoamme ja
siksi niiden esiintymiselle ei ole pystytty määrittämään tarkkoja raja-arvoja. Ohjeellisia
raja-arvoja sisäilmalle on määritetty (STM2003). (RIL250-2018)

Homeen kasvu on mahdollinen suotuisassa lämpötilassa +5°C - +50°C huokosilman
suhteellisen kosteuden ollessa yli RH70%. Homeen kasvun on todettu olevan hidasta alle
RH90% suhteellisessa kosteudessa. Edellä mainituissa olosuhteissa materiaalista
riippuen homeenkasvu on mahdollinen viikoissa tai kuukausissa. Hetkellisesti lämpötila
tai suhteellinen kosteus on päivittäin esimerkiksi suihkuhuoneessa otollinen
homeenkasvulle. Olosuhteen kesto ei kuitenkaan tue homeen kasvua. (RIL250-2018)

Lahon syntyminen vaatii kosteamman olosuhteen kuin homeen kasvun kohdalla. Lahon
tapahtuminen vaatii yli RH95% suhteellisen kosteuden sekä yli +5°C lämpötilaa. Lahon
syntymiseen kolmas merkittävä vaikuttaja on olosuhteiden vaikutusaika. Homeen
kasvuun verrattuna lahon syntyminen vaatii pitkäaikaisemman suotuisan olosuhteen.
(RIL250-2018)

Homevaurio kuvaa tilannetta, jossa rakenneosa menettää ominaisuutensa
vauriomekanismin vaikutuksesta. Usein vauriotilanteessa rakenneosa tulee vahvistaa,
korjata tai vaihtaa. Homeenkasvu voidaan usein pyyhkiä tai puhdistaa pois rakennusosan
pinnalta. Edellä mainittu kuvaa vaurion ja kasvun käsitteiden eroa.

Parannettu homemalli, jonka VTT ja TTY ovat kehittäneet on vapaasti käytettävissä TTY
ja ladattavissa verkkosivuilla. Parannettu homemalli tarkastelee homeen kasvun
mahdollisuutta mänty ja kuusipuun lisäksi muutamassa rakennusmateriaalissa sekä
rakennusmateriaalien rajapinnassa. Homemalliin syötetään rakenteen olosuhteet,
lämpötila ja suhteellinen kosteus, ja homehtumisherkkyysluokat sekä taantumista
kuvaava kerroin. Malli antaa tuloksena homeindeksiluvun käyrän muodossa.

Homeen kasvun alkamiseen kuluvaa kriittistä aikaa kuvataan regressiomallilla (Hukka &
Viitanen 1999).

)02,66S33,014,0Rln9,13Tln68,0exp(t m +×-×+×-×-= QWH (1.1.1)

missä
tm = aika viikkoina homeenkasvun alkamiseen [vko]
RH = suhteellisen kosteuden rvo [RH%]
T = tarkasteltavan materiaalin pinnan lämpötila [°C]
W = tarkasteltava puulaji (0=mänty, 1= kuusi)
SQ = tarkasteltavan materiaalin pinnan ravinteikkuus (0=kuivauksen jälkeen

sahattu pinta, 1= alkuperäinen kuivaamosta tullut pinta)
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2.1 Homeindeksi

Homemallin avulla voidaan laskea kahden materiaalin rajapinnan homeindeksi M tunnin
välein määriteltyjen suhteellisen kosteuden sekä lämpötilan perusteella. Homeindeksin
arvo vaihtelee 0…6 välillä. Raja-arvo M > 1.0 tarkoittaa homeen kasvun käynnistymisen
mahdollisuutta ja indeksi M > 3.0 tarkoittaa silmin havaittavan homeenkasvun olevan
käynnissä tai runsaan mikroskoopilla havaittavaa kasvua. Indeksi M=6.0 kuvaa homeen
peittomaista kasvua elin materiaalin pinta on peittynyt homeitiöistä. Homeindeksi
voidaan laskea kaavalla 2.1.1 (Vinha et al, Tutkimusraportti 143).

2

max 100100
M ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
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×+=
crit

crit

crit

crit

RH
RHRHC

RH
RHRHBA (2.1.1)

missä
A, B, C = tutkittavaa materiaalia kuvaavat kertoimet taulukon 2 mukaan [-]
RH = tarkasteluhetkellä vallitseva suhteellinen kosteus [-]

Homeindeksin maksimiarvo riippuu materiaalin tarkastelukohdassa vaikuttavista
olosuhteista. Kuvassa 2 on esitetty ne lämpötila ja kosteusolosuhteet, joiden vaikuttaessa
homeindeksin maksimiarvot toteutuvat. Kun homeindeksi [M] on alle 1.0, materiaalin
pinnan ei tapahdu homeenkasvua. Kaavan 2.1.1 kertoimet A, B ja C ovat esitetty
seuraavassa taulukossa 3.

Taulukko 2. Suomalaisen homemallin homeenkasvun käynnistymistä ja nopeutta
kuvaavat kertoimet.

Herkkyysluokka Lyhenne M<1 M>1 A B C RHmin

%
Erittäin herkkä HHL1 1 2 1 7 3 80
Herkkä HHL2 0,578 0,386 0,3 6 1 80
Kestävä HHL3 0,072 0,097 0 5 1,5 85
Erittäin kestävä HHL4 0,033 0,014 0 3 1 85

Homeenkasvu taantuu eli vähenee. Taantuminen tapahtuu suotuisten lämpötila- tai
kosteusolosuhteiden ulkopuolella. Mikrobit eivät eliminoidu kylmässä.

Taulukko 3. Suomalaisen homemallin homeenkasvun taantumista kuvaavat
kertoimet.

Taantumaluokka Lyhenne Taantumakerroin
Voimakas taantuma HTL1 1,0
Merkittävä taantuma HTL2 0,5
Kohtalainen taantuma HTL3 0,25
Vähäinen taantuma HTL4 0,1
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Kuva 2. Homeindeksin maksimiarvojen määrittämiseen vaadittavat lämpötila ja
kosteusolosuhteet (Vinha et al., tutkimusraportti 143)

Homemalli kuvaa pelkästään homeenkasvun mahdollisuutta. Homeen
aineenvaihduntatuotteiden esiintymistä tai sisäilman haittaa homemalli ei huomioi.
Kestävissä materiaaleissa homeet joutuvat taistelemaan elinolosuhteista ja kehittyvät
siten yleensä toksisemmiksi kuin herkästi homehtuvissa materiaaleissa (Vinha et al,
Tutkimusraportti 143).
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Taulukko 4. Homeindeksiä M kuvaavat kasvuston laajuudet.

Homeindeksi M Havaittu homeenkasvu Huomautuksia

0 Ei kasvua Pinta puhdas

1 Mikroskoopilla
havaittava kasvu.

Paikoin alkavaa kasvua,
muutama rihma

2 Selvä mikroskoopilla
havaittava kasvu

Homerihmasto peittää
10% tutkittavan
materiaalin pinta-alasta
(mikroskoopilla). Useita
rihmastopesäkkeitä on
muodostunut.

3 Silmin havaittava kasvu

Selvä mikroskoopilla
havaittava kasvu

Alle 10% peitto alasta
(silmällä)

Alle 50% peitto alasta
(mikroskoopilla)

Uusia itiöitä alkaa
muodostua

4 Selvä silmin havaittava
kasvu

Runsas mikroskoopilla
havaittava kasvu

Yli 10% peitto alasta
(silmällä)

Yli 50% peitto alasta
(mikroskoopilla)

5 Runsas silmin
havaittava kasvu

Yli 50% peitto alasta
(silmillä)

6 Erittäin runsas kasvu Lähes 100% peitto, tiivis
kasvusto

Materiaalin homeenkasvua voidaan arvioida kolmessa vaiheessa; homeen kasvun
alkaminen, homeenkasvun maksimitaso ja homeenkasvun taantuminen. Mitä nopeammin
homeenkasvu alkaa, sitä korkeammaksi homeindeksi kohoaa. Laskennallisesti myös
homehtumisen taantuminen olosuhteiden muuttuessa epäsuotuisiksi on nopeudeltaan
verrannollinen homeenkasvun alkamiseen.

Materiaalin lämpötila ja suhteellinen kosteus vaikuttavat homeindeksin kasvunopeuteen
ja maksimiarvoon. Homeen kasvu pysähtyy tai taantuu lämpötilan pudotessa < 0 °C tai
suhteellisen kosteuden ollessa < RH80/RH85%. Materiaalin homehtumisherkkyysluokka
vaikuttaa suhteellisen kosteuden raja-arvoon.
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Taulukko 5. Homehtumisherkkyysluokat ja niihin kuuluvat rakennusmateriaalit
sekä taantumaluokka parannetussa homemallissa (Vinha et al. 2013).

Homentumisherkkyysluokka Homeen
taantumaluokka

Homentumisherkkyysluokkaa
kuuluvat rakennusmateriaali

HHL1 (Hyvin herkkä) HTL2
(merkittävä taantuma)

Karkeasahattu ja mitallistettu
puutavara (mänty ja kuusi),
höylätty mänty, huokoinen
puukuitulevy.

HHL2 (Herkkä) HTL3
(kohtalainen taantuma)

Höylätty kuusi, paperipohjaiset
tuotteet ja kalvot, kipsilevy,
vaneri, lastulevy, bitumoidut/
huokoiset kuitulevyt.

HHL3 (Kohtalaisen herkkä) HTL4
(vähäinen taantuma)

Mineraalivillat, muovipohjaiset
materiaalit, kevytbetoni,
kevytsora, karbonatisoitunut
vanha betoni, sementtipohjaiset
tuotteet, tiili.

HHL4 (Kestävä) HTL4
(vähäinen taantuma)

Alkalinen uusi betoni, lasi ja
metallit, tehokkaita
homesuojausaineita sisältävät
materiaalit.

Kevytbetoni kuuluu kahteen homehtumisherkkyysluokkaan. Kevytbetonin homeen
kasvun nopeus määritellään luokan HHL2 mukaan ja homeindeksin maksimiarvo
määritellään HHL3 mukaan.

Homehtumisriskiluokitus voidaan laskea kaikille rakennusmateriaaleille, joiden
homehtumisherkkyysluokka tunnetaan. Edm. luokille on määritelty homeen kasvun
taantumaa kuvaava luokka. Materiaalien pinnan struktuuri, pinnoitteet ja materiaalien
välinen kontakti voidaan huomioida homehtumisherkkyys- ja taantumaluokkien avulla.
Kahden materiaalin rajapinnassa molemmat materiaalit voivat vaikuttaa homeen
kasvuun, joten kasvunopeus määräytyy herkemmän materiaalin mukaan ja
maksimimäärä tarkasteltavan materiaalin perusteella (Vinha et al, Tutkimusraportti 143).

Terveyshaittaa vaikuttavat homeen lisäksi homeen erittämät aineenvaihduntatuotteet.
Kivi- ja puupohjaisten materiaalien homeiden aineenvaihduntatuotteet ovat erilaisia.
Homesuojattujen materiaalien ja suojaamattomien materiaalien homeiden
aineenvaihduntatuotteet ovat erilaisia ja saattavat olla terveydelle haitallisempia, vaikka
homesuojattujen materiaalien homeindeksin arvo on alhaisempi (Vinha et al. 2013).
Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan rakenteiden homeen kasvun poistamiseksi tehtävät
toimenpiteet aiheuttavat myös erilaisia reaktioita homekasvustoissa. Esimerkkinä
hetkellinen kuumennus saattoi kasvattaa homeen erittämien aineenvaihduntatuotteiden
määrää samoin kuin ruiskutettavat homeensuoja-aineet. (Rakennusfysiikkapäivät 2013).

Homemalli perustuu mittaustuloksien ja laskennallisen mallinnuksen pohjalta tehtyyn
matemaattiseen malliin. Näin ollen tulokset kuvaavat homeen esiintymisen
mahdollisuutta. Parannetussa mallissa homeenkasvun biologista ilmiötä on
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yksinkertaistettu. Näin ollen malli kuvaa teoreettista kasvun mahdollisuutta sekä
suuruutta (Vinha et al. Tutkimusraportti 143).

Lämmön johtuessa energia siirtyy materiaalin atomi tai molekyylitasolla
värähtelyliikkeen vaikutuksesta. Johtuminen voi tapahtua kiinteässä materiaalissa tai
ilmassa. Seuraava kaava esittää lämmön siirtymistä matalamman lämpötilan suuntaan.
Kaavassa esiintyvään materiaalin lämmön johtavuuden arvo on kaikille materiaaleille
määriteltävissä ja yksilöllinen. Lämmön johtavuuteen vaikuttaa materiaalin lämpötila ja
kosteuspitoisuus (Hagentoft 2001).
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TλΔTλq (2.1.2)

missä
l = materiaalin lämmönjohtavuus [W/m∙K]
∆T = lämpötilaero [K]
T = lämpötila [K]
x,y,z =  lämpövirran suuntakoordinaatit [m]

Materiaalin lämmönjohtavuus ominaisuus vaikuttaa siirtyvän lämpöenergian määrään.
Yksidimensioisessa tapauksessa stationääritilassa kaavan 2.1.2 mukainen lämpövirta
materiaalin läpi määritellään seuraavasti.

x
T-λq

¶
¶

×= (2.1.3)

Lämmönjohtuvuus materiaalin läpi parantaa rakennusmateriaalin vaurioherkkyyttä
yläpohjan rakenteessa. Diplomityössä havaitsin kokeellisessa tutkimuksessa
lämmöneristeen pintakerroksessa pintavastuksen lämpötilaerona 300mm eristeessä jopa
3-4°C ulkoilmaan nähden. Vastaavasti 600mm lämmöneristekerroksella pintavastusta
vastaava lämpötilaero oli 0,5°C. Ohuemman lämmöneristekerroksen pinta on
vauriokestävämpi, koska se saattaa vastaanottaa suuremman määrä kosteutta kuin
paksumpi eristekerros. Ohuemman eristekerroksen lämpövuoto kohottaa myös
ullakkotilan lämpötilaa eli ilma saattaa ottaa vastaan suuremman määrän kosteutta kuin
paksumman eristekerroksen ullakkotila. Tuulettuvuutta tulee lisätä yläpohjan
lämmöneristävyyden mukaisesti. Oletuksen molemmissa rakenteissa tulee olla
höyrynsulkumateriaali rakenteen lämpimässä pinnassa, ettei sisäilma kosteus siirry
konvektion vaikuttaessa eristekerrokseen ja ullakkotilan ilmatilaan.

Diplomityöni mukaisesti tuulettamattomassa tilanteessa mukaan voidaan havaita
suhteellisten lämpötilakenttien olevan tasaisia. LEVYPUH –eristeessä lämpötilakenttien
muutokset tuulettamattomassa tilanteessa olivat suurimmat. Eristepaksuudella 300 mm
sijaitsi 0 °C lämpötila aika tarkasti 2/3 –osan kohtaan eristepaksuudesta sisäpinnasta
laskien. Vastaavasti 600 mm eristepaksuudella sijoittui 0 °C lämpötila noin puoleen väliin
eristepaksuudesta. Kokeessa 300 mm eristekerroksen pintalämpötilojen ero ulko- sekä
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sisälämpötiloihin oli huomattavasti suurempia kuin 600 mm eristekerroksessa.
Ohuemmassa 300 mm eristekerroksessa lämpötila vaihtui 100 mm paksuudella 0 °C … -
12 °C, kun taas 600 mm eristekerroksessa 0 °C … -14 °C lämpötilamuutos tapahtui 300
mm matkalla. (Pakkanen. 2012.)

Kuva 3 Tuulettamattomassa tilanteessa 300 mm ja 600 mm eristekerroksessa
vaikuttaneet lämpötilakentät. Lämpötilakentät on kuvattu mittauspisteiden 2 ja 3
keskiarvoina. (Pakkanen, 2012)

Levyeristeellä eristetty 600mm yläpohjarakenne on edellä olevan kuvan perusteella
parhaiten lämpöä eristävä rakenne. Eristeessä ei tapahdu juuri konvektiovirtausta ja
eristeen yläosa on noin 100mm paksuudelta ulkoilman lämpötilassa. Ullakolle ei
tapahdu lämpövuotoa ja eristeen ulko-osiin ei kohdistu lämmön kuivattavaa vaikutusta.

Vanhojen purueristettyjen yläpohjien eristeen korjauksen yhteydessä tulee varmistua
vesikatteen vedenpitävyydestä. Purueristeet pystyvät pidättämään kosteusvuotoa.
Puuaine imee hygroskooppisena materiaalina enemmän kosteutta kuin esimerkiksi
kivivillaeriste. Näin ollen eristeen vaihdon jälkeen, vuotokosteus saattaa tulla näkyviin
sisäpintaan, jos rakenteessa ilmansulkupaperi. Toisaalta lämmöneristeen vaihtaminen
vaikuttaa myös ullakon ilman olosuhteisiin ja eristeen määrää tulee harkita tilan
rakennusfysikaaliselta kannalta.
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3. YLÄPOHJAN KONVEKTIO

Yläpohjan rakenne on tasakattoisessa rakennuksessa alipainetuulettimilla tuulettuva,
kuormitetussa yläpohjassa käännetty, suljettu, katto tai ullakollinen tuulettuva yläpohja.
Tasakattoisessa rakennuksessa lämmöneriste muodostuu useista horisontaalikerroksista.
Lähellä eristeen ulkopintaa on tuuletusurilla varustettu eristemateriaali. Urat johtavat
tuuletusilmaa alipainetuulettimille kokoajaurien kautta. Käännetty katto rakennetaan
pääsääntöisesti kuormitusta kestävästä konvektiovapaasta eristeestä, kuten EPS- tai XPS-
eristeestä. Ullakollinen, tuulettuva yläpohja eristetään usein puhallettavalla puukuitu-,
lasipuhallus- tai puhallettavalla mineraalivillaeristeellä. Osastoivassa yläpohjan
rakenteessa eristekerroksen alin kerros on levyvillaeristettä, joka kantaa päällä olevan
huokoisen eristyksen palotilanteessa.

Lämpö voi siirtyä lämmöneristekerroksessa ilmavirtauksen mukana. Sisäinen ilman
virtaus johtuu eri lämpötilassa olevan ilman paine-erosta. Pakotettu konvektio tapahtuu
ulkoisen ilmavirtauksen vaikutuksesta. Ilmavirtausta edesauttaa eristemateriaalin
huolimaton asennus. Tämä saattaa toimia alulle panevana voimana homeen kasvulle
yläpohjarakenteessa.

3.1 Konvektio ilmiönä

Lämmön siirtyessä konvektion vaikuttaessa tapahtuu nesteen tai ilman virtausta
suuremmasta osapaineesta pienemmän suuntaan. Ilman osapaine riippuu ilman
lämpötilasta. Kun sisällä on +20 °C ja ulkona -20 °C, lämpötilaero eristeen yli on lähes
40 °C ilmanpaine-eron ollessa noin 0,5 … 1 Pa. Pintaverhouksen vaikutus lämpötilaeroon
on usein marginaalinen.

Konvektio-ilmiö tapahtuu huokoisissa materiaaleissa. Suomessa käytetään yläpohjan
eristeenä lähes yksinomaan puhallettavia eristeitä joko pelkästään tai paloturvallisuuteen
liittyen levymäisen eristeen kanssa. Lämmöneristyspaksuuden kasvaessa, kasvaa etenkin
kylmään vuodenaikaan eristekerroksen yli vaikuttava lämpötilaero. Lämpötilaero toimii
sisäisen konvektion voimakkuuden osoittimena, kuten laskennallisesta tarkastelusta
voidaan todeta (Shankar & Hagentoft 2008, Wahlgren 2006).

Kokeellisessa osuudessa (Pakkanen, 2012) voidaan todeta konvektion vaikutuksen
eristeen lämmönvastukseen olevan suurempi 600 mm eristekerroksella kuin 300 mm
vastaavalla materiaalilla ja samalla tilavuuspainolla toteutetulla eristekerroksella.
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Kuva 3.1.1 Lämpötilan jakauma konvektion vaikuttaessa yläpohjan eristeessä.
(Ciucasu et al. 2005).

Kuvasta 3.1.1 on havaittavissa eristekerroksen epäjatkuvuuskohtien vaikutus lämpötilan
jakaantumiseen. Kuva 3.1.1 liittyy laskennalliseen tutkimukseen, jossa oli yläpohjan
eristeenä 500 mm huokoista mineraalivillaa. Lähteen Ciucasu et al (2005) mukaan kokeet
mallinnettiin lasi- sekä kivivillalla. Eristeiden tilavuuspainot olivat 15 - 30 kg/m3 ja
permeabiliteetti liikkuivat 3,9 – 9,0 ∙10-9 m2 välillä. Seinälinjalla oli tuulenohjain
vesikatteen kannattajien alapinnassa. Sisäilman lämpötila oli +20 °C ja ulkoilman
lämpötila aleni 0 °C …-80 °C. Tutkimuksen mukaan kriittinen ulkoilman lämpötila
sisäisen konvektion alkaessa oli -40 °C …-70 °C. välillä riippuen eristemateriaalista.
Lopputulos on kuitenkin mielenkiintoinen ja kysymyksiä herättävä. Tiivistyykö kosteutta
ilmanvaihtoputkien pintaan tai lämmöneristekerroksen läpäiseviin materiaaleihin?

3.2 Konvektiota kuvaavat lausekkeet

Konvektio tapahtuu pakotettuna tai luonnollisena eli sisäisenä konvektiona. Pakotettu
konvektio tapahtuu tuulen paineen tai ilmanvaihtokoneen vaikutuksesta. Tällöin
rakenteen yli vaikuttava paine-ero tapahtuu ulkopuolisen voiman vaikutuksesta. Sisäinen
konvektio tapahtuu ilman paine-erojen vaikuttaessa eri pisteissä tutkittavaa
materiaalikerrosta. Lämpötilaero aiheuttaa paine-eron tutkittavan materiaalin ylitse.
Pakotettua ja sisäistä konvektiota kuvaavat välillisesti ja välittömästi seuraavat termit.

Nusseltin luku kuvaa lämmön siirtymisen lisääntymistä materiaalikerroksessa.
Yksinkertaistettuna Nusseltin luku on konvektion vaikuttaessa lämpövuo rakenteen läpi
suhteessa johtumalla tapahtuvaan lämpövuohon rakenteen läpi. Kun konvektiota ei
esiinny, Nusseltin luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 1,0.
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Nusseltin luku on lähtökohtaisesti modifioidun Rayleighin luvun funktio (Shankar &
Hagentoft 2008).

Rayleighin luku otettiin käyttöön, koska useissa sisäisen konvektion tarkasteluissa
esiintyi Gr ja Pr. Kuitenkin nykyisin lämpötilaerosta johtuvaa sisäistä konvektiota ja sen
esiintymistä sekä voimakkuutta kuvataan modifioidun Rayleighin luvun avulla.
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missä
cpa = materiaalin ominaislämpökapasiteetti [J/(kg∙K)]
ra = materiaalin tiheys [kg/m3]
g = putoamiskiihtyvyys [m/s2]
b = lämpölaajenemiskerroin [1/K]
d = paksuus [m]
ka = materiaalin permeabiliteetti ilmalle [m2]
na = ilman kinemaattinen viskositeetti [m2/s]
l = lämmönjohtavuuden arvo [W/(m2∙K)]

Modifioidun Rayleighin luvun arvoon vaikuttavat lämpötilaero materiaalin yli,
materiaalin tiheys sekä ilmanläpäisevyys ja materiaalikerroksen paksuus. Muut arvot ovat
vakio -arvoja tai niiden vaikutus ei ole merkittävä tavanomaisessa tarkastelussa. Ilman
ominaislämpökapasiteetti riippuu lämpötilasta.

Kaava 3.2.6 sievenee alla olevan muotoon ilman ominaisuuksien osalta. Ilman
kinemaattinen viskositeetti on ilman dynaamisen viskositeetin ja ilman tiheyden
osamäärä. Ilman tilavuuspaino on muuttuva, lämpötilasta riippuva suure.

λ
)T(Tkd103Ra a6

m

-+ -××
××= (3.2.6)

Usein materiaalivalmistajat ilmoittavat ilmanläpäisevyyden yksikkönä [m3/(m∙s∙Pa)].
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Yksikön muunnos tehdään seuraavalla kaavalla (RIL225-2004).

ηk aa ×= k (3.2.7)

missä
ka = materiaalin permeabiliteetti ilmalle [m2]
ka = ilmanläpäisevyys [m3/(m∙s∙Pa)]
h = ilman dynaaminen viskositeetti vakiolämpötilassa [N∙s/m2]

Ilman dynaaminen ja kinemaattinen viskositeetti ovat lämpötilariippuvaisia suureita.

Tutkimuksen Pakkanen 2012 mukaan kuva 4 esittää suunnittelutilannetta vastaavan
eristekerroksen paksuutta yläpohjassa. Kokeessa ei ole otettu huomioon epäjatkuvuutta
eristekerroksessa, kuten IV-kanavia tai eristeen lävistäviä puuosia, jotka aiheuttavat
kylmäsiltoja rakenteeseen. Sisäisestä konvektiosta aiheutuvaa lisäeristystarvetta ei voida
määrittää kuvan 4 mukaan. Sisäisen konvektion vaikutusta lämmönläpäisykertoimeen ei
saa kompensoida eristyspaksuutta kasvattamalla.

Kuva 4. Lämmöneristyspaksuus koerakenteille 300 mm ja 600 mm vahvuisella
eristeellä, kun eristyspaksuus muutetaan vastaamaan teoreettista U-arvon.
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Tehonkulutuksesta johdettu rakenteen U-arvo oli kahta koetta lukuun ottamatta
keskimäärin tuulettamattomassa tilanteessa 11 %, laminaarisen ilmavirtauksen
vaikuttaessa 18 % ja turbulenttisen ilmavirtauksen vaikuttaessa 32 % suurempi kuin
teoreettinen U-arvo vastaavalla rakenteella. Tämä edistää lämmöneristeiden vaurion
kestävyyttä, koska eriteet ovat tutkimuksessa 2012 lämpöä johtavampia kuin
suunnitteluarvot antavat ymmärtää. Toisaalta taas tulee muistaa, ettei sisäilman kosteutta
saa johtua ullakkotilaan tai lämmöneristeen ulkopintaan. Ullakkotilan tuulettuvuudella
voidaan myös parantaa sen vaurionkestävyyttä tai liian suuressa määrin edesauttaa sitä.

Lämmöneristeen laskennallisen modifioidun Rayleighin luvun suuruus määriteltiin
koerakenteille, kun huomattiin Nusseltin luvun ylittävän raja-arvon 1,0. Teorian
mukaisesti sisäinen konvektio alkoi vaikuttaa horisontaalisesti asennetussa
lämmöneristeessä lämmön siirtymiseen vasta, kun Ram ≥ 27  rakenteen  pinnan  ollessa
avoin ja Ram ≥ 40 tuulensuojamateriaalin ollessa rakenteen ulkopinnassa (Hagentoft
2001). Rakenteen sisäpinnassa oli ilmansulkumateriaali. Standardin SFS-EN ISO 10456
(2007) mukaan vastaavat arvot ovat ulkopinnastaan avoimella lämmöneristeellä Ram ≥
15 ja ulkopinnasta tuulensuojatulla lämmöneristeellä Ram ≥ 30. (Pakkanen. 2012.)

Kuva 5. Koerakenteiden modifioidut Rayleihin luvut mitattujen materiaaliarvojen
ja kirjallisuudessa esitettyjen materiaaliarvojen mukaisesti.

Kuvan 5 perusteella kaikissa muissa koerakenteissa tapahtui sisäistä konvektiota paitsi
PUU300 ja LEVY600T rakenteissa. Kuvan 5 mukaisesti PUU300 eristeen
kirjallisuudesta määriteltynä ilmanläpäisevyytenä on käytetty 500∙10-6 m3/(m∙s∙Pa).
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4. RAKENNEKOKEET

Suoritin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittausta Lappeenrannan sijaitsevan
omakotitalon yläpohjassa. Rakennus on rakennettu 2003. Yläpohjan lämmöneristeen ja
vesikatteen välinen ilmatila on 120m3. Rakennus sijaitsee metsäisellä ja tasaisella
alueella. Talon vesikaton harja on pohjois-eteläsuunnassa. Vesikatteena toimii tiilikate.
Yläpohja on varustettu aluskatteella.

4.1 Kokeellinen mittaus

Olosuhdemittaus aloitettiin vuonna 2015. Ullakkotilan olosuhde seurata jatkui yhdellä
loggerilla kevääseen 2017. Mittausta laajennettiin koskemaan yläpohjan eristettä sekä
sisäilman olosuhdetta syksyllä 2017. Mittauskohdaksi määritin keittiön kohdan
yläpohjan. Yläpohjan rakenteet ovat esitetty kuvassa.

Kuva 6. Mittauspisteet yläpohjan rakennekerroksissa ja ympäröivissä tiloissa.

Ulkopinnan mittausta ei suoritettu, koska puhalletun eristeen ulkopinta on epätasainen.
Homeen kasvun kannalta koin mielenkiintoisempana puhalletun eristeen ulomman osan,
tässä tapauksessa 100mm ulkopinnasta.

Taulukko 6. Mittauspisteet yläpohjan rakennekerroksissa ja ympäröivissä tiloissa.

LOGGERIT mittaus alkaa 11.9.2017 klo 21:00
S/N

TT-01 802421 mittaa puhallusvillakerrosta.
TT-02 802416 mittaa levyvillan ulkopintaa.
TT-03 718372 mittaa höyrysulun päältä levyvillan sisäpintaa.
TU-04 805476 mittaa sisälämpötilaa.
TU-05 805445 mittaa ulkolämpötilaa.
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Mittaus suoritetaan Tinytag Ultra 2 ja Tinytag TDP-4505 loggereilla. Mittauspää on 1,2m
pitkä Tinytag TDP-4505 loggereissa. Mittauspää on suojattu sähköputkella ja
harsokankaalla sekä tulpattu toisesta päästä sinitarralla.

Kuva 7. Mittauksessa käytetään
Tinytag –loggereita. Mittapää on
suojattu siten, ettei herkkä anturi
vaurioidu. Kuva 8. Mittarit ovat numeroitu

näkyvästi.

Pintamittauksessa Tsi ja Tse käytettiin TinyTag 4500 -mittareita, joissa ei ole
mittauspäitä.

Loggeri Tunnus Mittauspiste Lämpötila RH
TinyTag Plus 2 TGP-
4500+ 1,2m anturi

TT-01 Puhalluseriste -25…85°C
+/- 0,2°C

0…100%
+/- 3%

TinyTag Plus 2 TGP-
4500+ 1,2m anturi

TT-02 Eristelevy/
puhalluseriste

-25…85°C
+/- 0,2°C

0…100%
+/- 3%

TinyTag Plus 2 TGP-
4500+ 1,2m anturi

TT-03 HS./ Eriste -25…85°C
+/- 0,2°C

0…100%
+/- 3%

TinyTag Ultra TGU-
4500

TU-04 Sisäilma -25…85°C
+/- 0,7…0,4°C

0…95%
+/- 3%

TinyTag Ultra TGU-
4500

TU-05 Ullakkoilma -25…85°C
+/- 0,7…0,4°C

0…95%
+/- 3%

Taulukko 9. Mittausloggerien tarkkuus.

Mittaus aloitettiin mittareiden kalibroinnilla kolmessa eri lämpötilassa. Kalibroinnissa
on selvästi huomattava ero alle -20°C lämpötilassa. Tässä tutkimuksessa
olosuhdemittauksen keskilämpötila on 0,8°C.

Kalibrointimittaus tehtiin kolmessa jaksossa

1. 26.04.2017 klo20:00:37 - 26.04.2017 klo 20:30:37
2. 27.04.2017 klo 06:00:37 - 27.04.2017 klo 06:30:37
3. 27.04.2017 klo 16:00:37 - 27.04.2017 klo 16:30:37



27

Kuva 10. Tinytag loggereiden lukemat sisällä, T,si.

Sisälämpötilan kalibrointi osoittaa TT-mittauksen osalta tasaista epätarkkuutta
mittaustulosten ollessa 0,2°C toleranssissa. TU-mittarit ovat lähtökohtaisesti
epätarkempia, mutta niiden keskinäinen mittausarvo on 0,05°C toleranssissa.

Kuva 11. Tinytag loggereiden lukemat ulkona, T,se.

Ulkona suoritetun tarkastusmittauksen tarkkuus on TT-mittareiden osalta 0,3°C
toleranssissa ja vastaavasti TU mittareiden osalta alle 0,05°C. TU-mittareissa ei ole
ulkoista mittauspäätä.
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Kuva 12. Tinytag loggereiden lukemat pakastimessa, T pakastin.

Kolmas mittareiden tarkastusmittaus tehtiin pakastimessa. TT-mittarien lämpötilan
tulokset ovat 2,1°C toleranssissa. TU-mittarit ovat keskinäisesti tarkempia
mittauslukeman epätarkkuuden ollessa alle 0,5°C.

Tinytag mittareiden mittausalue päättyy -25°C valmistajan ohjeen mukaan. Tässä
tutkimuksessa mitataan alempia lämpötiloja.

Näiden tarkastusmittausten perusteella totean mittaustarkkuuden soveltuvan tämän
tutkimuksen mittaukseen. Epävarmuutta lisää ulkoilman mittausdata, joka on tuotettu
Lappeenrannan konnunsuon mittausasemalla noin 30km päässä täysin erillaisessa
ympärisössä.

-26,000 °C

-25,000 °C

-24,000 °C

-23,000 °C

-22,000 °C

-21,000 °C

-20,000 °C
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Lä
m

pö
til

a

Kalibrointi T ~-20°C
, pakastin

TT-01

TT-02

TT-03

TU-04

TU-05



29

Mittauspaikat ovat sisäpinnasta lämmöneristeen ulkopintaan keittiön kohdalla.

Kuva 13. Mittauskohta keittiön
kohdalla.

Kuva 14. Mittauskohdat ullakon
puolella keittiön kohdalla.

Lämmön siirtyessä konvektion vaikuttaessa tapahtuu nesteen tai ilman virtausta
suuremmasta osapaineesta pienemmän suuntaan. Ilman osapaine riippuu ilman
lämpötilasta. Kun sisällä on +20 °C ja ulkona -20 °C, lämpötilaero eristeen yli on lähes
40 °C ilmanpaine-eron ollessa noin 0,5 … 1 Pa. Pintaverhouksen vaikutus lämpötilaeroon
on usein marginaalinen. Paine-eroa kasvattaa usein ilmanvaihto.

Konvektio-ilmiö tapahtuu huokoisissa materiaaleissa. Suomessa käytetään yläpohjan
eristeenä lähes yksinomaan puhallettavia eristeitä joko pelkästään tai paloturvallisuuteen
liittyen levymäisen eristeen kanssa. Lämmöneristyspaksuuden kasvaessa, kasvaa etenkin
kylmään vuodenaikaan eristekerroksen yli vaikuttava lämpötilaero. Lämpötilaero toimii
sisäisen konvektion voimakkuuden osoittimena, kuten laskennallisesta tarkastelusta
voidaan todeta (Shankar & Hagentoft 2008, Wahlgren 2006).

4.2 Lämmönjohtavuus

Materiaalin lämmöneristävyyteen vaikuttaa nykytiedon mukaan partikkelitasolla
huokosissa oleva ilman määrä sekä materiaalin kennorakenteen lämmönjohtavuus.
Mittaustilanteessa suurimpina muuttujina lämmönjohtavuuteen vaikuttaa tiheys,
mittauslämpötila sekä kosteus. Näiden tekijöiden hallinta on haasteellista.
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Tässä kokeessa esiintyvien materiaalien osalta voidaan soveltaa lämmönjohtavuuden
mittausta TTY:n rakennusfysiikan ryhmän käytössä olevalla lämpövirtalevylaitteella
2012. Laite täyttää standardien ISO 8301 (1991) vaatimuksen. Laitteen mittaustarkkuus
on ±1 %. Kalibroinnin epävarmuus huomioiden riippumaton tarkkuus on ±3 % (Vinha et
al. 2005).

Taulukko 7. Materiaalien keskimääräiset lämmönjohtavuudet ja tiheydet.
(Pakkanen, 2012)

Materiaali Tiheys
ρ [kg/m3]

Lämmönjohtavuus
λ10 [W/(m∙K)]

Puhalluslasivilla, käsin levitetty 25,0 0,039

Lasivillalevy 100 mm 23,6 0,034

Puhallettavat eristeet levitettiin mittauskaukaloon käsin. Eristettä ei tiivistetty
erityisemmin vaan sullottiin siten, että tilavuuspainovaatimus täyttyi.

4.3 Ilmanläpäisevyys

Materiaalin ilmanläpäisevyys on rakennusfysikaalisesti merkitsevä suure.
Ilmanläpäisevyys kuvaa melko hyvin materiaalin huokoisuutta. Rakenteessa olevan
rakennusosan huokoisuus on ominaisuus, joka vaikuttaa rakenteen kosteustekniseen
toimintaan tai akustisiin ominaisuuksiin. Rakenteen lämmönvastukseen rakennusosan
huokoisuus vaikuttaa parantaen lämmönjohtumista kuvaavaa lDesign –arvoa. Toisaalta
huokoisuus lisää rakennusosassa tapahtuvaa sisäistä konvektiota. Huokoisuus
mahdollistaa ilmakanavat, joissa sisäinen ilmavirtaus tapahtuu paine-eron vaikuttaessa.

Taulukko 8. Taulukossa esitetään kokeellisesti tutkitut ilmanläpäisevyyden arvot.

Materiaali ρ [kg/m3] Mitattu
ka [m3/(m∙s∙Pa)]

Puhalluslasivilla 25,0 3,504∙10-4

Lasivillalevy 23,6 0,516∙10-4

Jokaisesta koekappaleesta tehtiin vähintään kolme rinnakkaiskoetta. Rinnakkaisten
mittauksien tuloksissa havaittiin yli 20 % eroja. Mittaus vaatii mittaustilalta äärimmäisen
tasaisen ilmanpaineen, kun mittaustarkkuus tulee olla 0,1 Pa. Koetulokset osoittivat
samansuuntaisia ilmanläpäisevyyden tuloksia kuin kirjallisuudessa on esitetty vastaaville
tuotteille.
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5. YLÄPOHJARAKENTEEN KOKEET 2015-2018

Mittauskokeen suunnittelu alkoi 2015, jolloin aloitettiin ullakon tuuletusilman lämpötilan
ja suhteellisen kosteuden mittaus. Ullakon ilmatilavuus on noin 120m3. Yläpohjan
vesikatteena on tiilikate. Alapuolella on ilmatila sekä aluskate. Yläpohjan kantavana
rakenteena ovat kattoristikot, höylättyä kuusta.

Valmistelevan mittauksen tuloksena todettiin ulkoilman suhteellisen kosteuden kohoavan
syyskuussa -huhtikuussa RH90%-100%.

Kuva 15. Ullakon ilmatilan olosuhteet.

Edellä esitetyssä taulukossa puuttuu mittaustulokset ajanjaksolta 01.06.2016-27.07.2016.
Mittaus on suoritettu 5min välein, mutta tulokset ovat 1h keskiarvoja lämpötilan ja
suhteellisen kosteuden osalta.

Jotta saamme selkeämmän näkemyksen ulkoilman olosuhteista, alla olevassa taulukossa
on mittausarvot kuukausien keskiarvona. Homeen kasvun edellytykset ovat lämpötilan
oleessa yli +5 °C ja suhteellisen kosteuden ollessa yli RH70%. Eri materiaaleilla kuten
tässä tapauksessa mineraalivillalla suhteellisen kosteiden tulee olla korkeampi >RH85%.
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Taulukko 9. Ullakon ilmatilan kuukausittaiset olosuhteiden keskiarvot.

Kuukausi Suhteellinen kosteus KA. Lämpötila KA.

Maaliskuu 2016 RH 77,5% 0,1 °C

Huhtikuu 2016 RH 67,6% 6,4 °C

Toukokuu 2016 RH 51,4% 16,8 °C

Elokuu 2016 RH 75,0% 17,3 °C

Syyskuu 2016 RH 77,5% 12,9 °C

Lokakuu 2016 RH 81,7% 4,4 °C

Marraskuu 2016 RH 90,9% -1,7 °C

Joulukuu 2016 RH 93,3% -2,1 °C

Tammikuu 2016 RH 91,3% -4,1 °C

Helmikuu 2016 RH 87,7% -4,4 °C

Maaliskuu 2017 RH 77,5% 0,8 °C

Huhtikuu 2017 RH 69,1% 2,5 °C

Taulukossa on korostettu punaisella homeenkasvuun otolliset olosuhteet. Lämpötila ja
suhteellinen kosteus ovat eriaikaan vuodesta otolliset homeenkasvulle.

5.1 Rakenteen olosuhdemittaukset

Mittaus suoritettiin omakotitalon ollessa normaalissa käytössä. Rakenteen olosuhteen
mittaus suoritettiin 11.09.2017-15.04.2018 välisenä aikana. Tinytag-loggerit mittaisivat
sisäilman, rakenteen epäjatkuvuuskohtien sekä ulkoilman olosuhteita. Mittarit taltioivat
mittaustuloksia 35000 kpl jokaisen 5min välein. Loggereiden taltioima tieto tuli
tallentaa noin 57päivän välein.

Yläpohjan rakenne on kuvattu seuraavana.
- Katetiili, tuuletusrako, aluskate
- Ullakkotilan ilma
- Puhallusvilla 200mm [ilmanläpäisevyys ka ~2,8∙10-4 m3/(m∙s∙Pa), r~50kG/m3]
- Levyvilla 100mm [ilmanläpäisevyys ka ~1,0∙10-4 m3/(m∙s∙Pa), r~40kG/m3]
- Höyrynsulkumuovi 0,2mm (vesihöyrynvastus Zp ~ 30∙1010 m2∙s∙Pa/kg)
- Ilmatila 50mm
- Sisäverhous, kattopaneeli 15mm
- Sisäilma



33

Yläpohjan ilmatilan tuulettuvuus on huomioitu räystäiltä sekä savuhormin vieressä
olevalla alipainetuulettimella. Räystäillä ei ole tuulenohjaimia. Mittauspiste on 1,8m
etäisyydellä räystäslinjasta.

Kuva 16. Yläpohjan mittauspisteet ja tarkasteltavat rakennepaksuudet.

Seuraavassa kuvaajassa esitetty lämpötilajakauma on aikaisemman Frame -tutkimuksen
yläpohjan lämmöneristekerroksen 300mm lämpötilajakauman mukainen. Sisäilman
lämpötila on tutkimuksen aikana keskimäärin +22,2°C. Taloa ei käytetty 19.11.2017-
03.12.2017 välisenä aikana, jolloin sen lämpötila laski +21,1°C. Suurin lämpötila
mittausjaksolla on 24,8°C ja pienin 19.8°C. Sisäilman keskimääräinen suhteellinen
kosteus on RH33,4%. Sisäilman mittauspiste on keittiön sisäverhouksen alapuolella
noin 1,2m vaakaetäisyydellä liedestä.

Kuvaaja 17. Yläpohjan rakenneosien rajapintojen lämpötilakuvaajat.
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Suhteellisen kosteuden mittaustuloksissa näkyy höyrynsulkumuovin vaikutus. Sisäilman
suhteellista kosteutta kuvaa punainen kuvaaja (Humidity TU04 si) ja
höyrynsulkumateriaalin ulkopuolella lämmöneristettä vasten on vihreä kuvaaja
(Humidity TT03). Höyrynsulkumateriaali estää sisäilman kosteuden siirtymistä
eristekerrokseen. Sisäilman keskiarvo mittausjaksolla on RH33,4% maksimiarvon
ollessa RH57,8% ja minimiarvon vastaavasti RH19,2%. Ullakon tuulettuvassa
ilmatilassa vastaavat arvot ovat RH87,8%, maksimin RH100% ja minimin RH40,2%.
Lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen kosteus on mittausjakson aikana
maksimissaan RH72,5%. Tämä korreloi lämpötilan kanssa ja vastaavasti lämpötila on
keskimäärin 6,5°C ulkoilman ja lämmöneristeen pintakerroksen välillä.

Kuvaaja 18. Yläpohjan rakenneosien rajapintojen suhteellinen kosteus.

Huminidity TU05 se -mittaus on ullakkotilan olosuhdetta kuvaava arvo ja eroa
ulkoilman olosuhteesta. Lämpötila ullakkotilassa on kylmään vuodenaikaan korkeampi
ja lämpimään vuodenaikaan kylmempi kuin ulkoilman lämpötila.

5.2 Kosteus yläpohjan rakenteessa

Yläpohjan mittaustuloksissa on havaittavissa kosteustekninen toiminta. Sisäilman
suhteellinen kosteus on tavanomaisella tasolla ottaen huomioon nelihenkinen perhe
ilman lemmikkieläimiä tai sisäviherkasveja. Sisäilman kosteuslisä RIL107-2012
mukaan on asuinrakennuksissa 5g/m3 talvella ja vastaavasti 2g/m3 kesällä. Ulkoilman
ja ullakkotilan välinen kosteusero on 0,5g/m3 siten, että ullakkoilma on kuivempaa.
Sisäilman kosteusero ulkoilmaan nähden on 2,8 g/m3 mittauksen välisenä aikana.
Mittausarvot ovat ohjeen kosteuslisää pienemmät pääsääntöisesti talviaikaan
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määritettynä ja näin ollen johtavat suunnittelussa varmempaan lopputulokseen ottaen
huomioon käyttäjien erilaiset koostumukset.

Kuva 19. Absoluuttisen kosteuden jakauma sisätilasta Lappeenrannan konnunsuon
sääaseman ulkoilmaan (FMI).

5.3 Laskentatiedon tutkiminen homemallilla

Tutkitut lämmöneristemateriaalit edustavat rakentamisessa yleisesti käytettyjä
eristemateriaaleja. Näitä materiaaleja käytetään kattavasti pientalorakenteista
teollisuusrakenteisiin. Kohteessa on puiset kattotuolit. Seuraavassa esitettään
parannetulla homemallilla suoritettu tarkastelu mittausjakson 22.07.2015-26.04.2017
ullakon ilman olosuhteilla 1h keskiarvoina siten, että olosuhdetta on jatkettu aina
5vuoteen saakka.
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Kuva 20. Homemallin homeindeksi ullakkotilan olosuhteissa (TU-05)
mittausjaksolla.

Mittausjakson perusolosuhteet ovat epäsuotuisat homeenkasvulle ullakon puurakenteissa
tai puhallutun villan pinnassa tai näiden rajakohdissa.

Kuva 21. Homemallin homeindeksi ullakkotilan olosuhteissa (TU-05), kun
suhteellinen kosteus kasvaa RH1,6% mittausjaksolla.

Kun suhteellista kosteutta lisätään kaikkien mittausarvojen laajuudessa 0,075g/m3

kosteuslisällä, homeenkasvu muuttuu otolliseksi mittausjakson kerrannaisilla aina 5-6
vuoteen saakka. Homeindeksi saavuttaa M=1.0 raja-arvon noin 2vuoden sisällä.
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Kuva 22. Homemallin homeindeksi, kun suhteellinen kosteus on noussut
+RH5,2%.

Kun suhteellista kosteutta lisätään kaikkien mittausarvojen laajuudessa kosteuslisällä
0,25g/m3, homeenkasvu muuttuu otolliseksi jo noin 1/2vuoden sisällä. Tämä tilanne
tapahtuu ulkoisen vesivuodon tapahtuessa tai höyrynsulun vaurioituessa laajasti.

5.4 Toiminta häiriötilassa

Mittausten ja parannetun homemallin perusteella tarkasteltu yläpohjarakenne toimii
mikrobivaurioiden osalta moitteettomasti. Rakenteessa ei synny tilannetta, jossa
homeindeksi M>1,0. Kuinka olosuhdetta on muutettava, jotta homeen muodostus on
mahdollinen?

5.4.1 Ullakkotilan ilmanvaihtuvuus

Mikrobivaurioon vaikuttavat olosuhteet ovat pääasiassa lämpötila ja suhteellinen kosteus.
Lämpötilaan voidaan vaikuttaa lämmöneristyksen määrällä yläpohjassa. Yläpohjan ja
ullakkotilan välinen lämmöneristys vaikutta yläpohjan ilmatilavuuden lämpötilaan. Myös
vesikaton kautta vaikuttava avaruussäteily vaikuttaa ullakko-ontelon lämpötilaan.
Sisäilman ja ullakkotilan lämmöneristys tulee olla hygroskooppinen sekä mielellään
lämmöneristysvaatimukset täyttävä. Matala- ja passiivirakennusten
lämmöneristepaksuudet viilentävät ullakkotilaa.

Ilmanvaihtuvuus voidaan laskea seuraavilla kaavoilla.

V
Q

=n (5.4.8)

missä
n = ilmanvaihtoluku [1/h]
Q = ilmanvaihto [m3/h]
V = ilmatilavuus [m3]
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Kyseessä olevan omakotitalon yläpohjan ullakkotilan ilmatilavuus on 120m3.

Yläpohjan ilmanvaihtuvuus on toinen mikrobien kasvuun vaikuttava tekijä.
Ilmanvaihtuvuuteen voidaan vaikuttaa alipainetuulettimilla, päätykolmioiden
tuuletusrei’illä sekä räystästuuletuksella. Optimi ilmanvaihtuvuus on 0,5…1,5 1/h
(Laukkarinen 2015).

Ilmanvaihtuvuus on ullakkotilassa hyvä. Rakennuksen räystäät ovat harvaan
laudoitettuja. Vesikaton harjalle nousevat sivuräystäät ovat myös avonaiset (laudoitetut).
Autokatoksen alakatto on harvaan laudoitettu ja mahdollistaa ullakkotilan
tuulettuvuuden.

Kuva 23. Räystäslinjan tuulettuvuus. Kuva 24. Harjalle nouseva
sivuräystäs on myös tuulettuva.

Kosteustuotto määräytyy ilman olosuhteiden perusteella suhteellisen kosteuden kautta
laskettavien absoluuttisten kosteuksien suhteesta tilan ilmanvaihtoon ja tilavuuteen. Alla
olevassa taulukossa 21 sisätilan tilavuus on 337,5m3.
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Taulukko 25. Sisäilman ja ullakon ilman kosteustuotto ilmanvaihtoluvulla 1,0 1/h.

Aikaisemmin todettiin, että ullakon ilmatilavuuden homeenkasvu on otollinen
suhteellisen kosteuden kasvaessa RH1,6% eli jatkuvalla noin 0,075g/ h kosteuslisällä.

Ilmanvaihtolukua tulee muuttaa seuraavasti, ettei homeenkasvu muodostu otolliseksi.
>Ullakon tilavuuden ollessa vakio ja kosteustuoton kasvaessa, ilmanvaihtoluvun tulee
kasvaa tarkastelujaksolla 62% (1,6 1/h). Ullakkotilaan siirtyvä lisäkosteuden määrä
vesikaton kautta on 9g/ h eli 216g/ d.

5.4.1 Yläpohjan höyrynsulun epäjatkuvuus

Mikrobivaurioon vaikuttavat olosuhteet ovat pääasiassa lämpötila ja suhteellinen
kosteus. Ulkoilman tai sisäilman lämpötilaan ei juuri voi vaikuttaa. Oletetaan
sisätiloissa olevan mittaustulosten mukaiset olosuhteet. Ulkolämpötila on keskimäärin
samalla tasolla vuosittain, tosin ilmastonmuutos saattaa nostaa keskilämpötilaa +0,7-
1,2°C. Homeen olosuhteiden kannalta keskimääräisesti suhteellinen kosteus ei tule
muuttumaan merkittävästi.

Kosteuskonvektio rakenteen läpi tarkoittaa kosteuden siirtymistä ilman painerojen
aiheuttaman ilmanliikkeen mukana. Konvektio tapahtuu villassa tai höyrynsulun raon
kautta. Olen tarkastellut seuraavassa näiden kahden ilmiön aiheuttamaan kosteuden
kulkeutumista yläpohjaan. Absoluuttisen kosteuden määrä sisäilmassa on keskiarvo
mittausaineiston suhteellisen kosteuden sekä lämpötilan avulla määritettynä. Sisäilman
kosteuden määrä on suunnitteluarvona alimitoitettu, mutta tässä tarkastelussa antaa raja-
arvon raon kautta tapahtuvalle kosteuskonvektiolle. Ulkoilman kosteuden määrä on
esitetty ilmatieteenlaitoksen konnunsuon mittausaseman aineistosta.
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( ) Vnvv ur ××-=G (5.4.9)

missä
n = ilmanvaihtoluku [1/h]
G = kosteustuotto [g/m3]
nr = absoluuttinen kosteus tutkittavassa tilassa [g/m3]
nu = absoluuttinen kosteus vertailutilassa [g/m3]
V = ilmatilavuus [m3]
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Höyrynsulun kautta siirtyvä kosteus on pienempi, joten määräävä tässä tarkastelussa.
Diffuusiovirran kautta siirtyvä kosteus on suurempi kuin edellä laskettu kosteusvirta.

Kosteuskonvektio yläpohjan läpi:

Ilman viskositeetti

Ilmanläpisevyys

Ilmanläpäisevyys höyrysulkumateriaalilla

Ilman läpäisevyys

Absoluuttinen kosteus

Absoluuttinen kosteus ulkona

Paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä

Yläpohjan pinta-ala

Rakenteen paksuus

g/ h

g/ h

h 17 10 6-
×

N s×

m2
×:=

Ka_villa 8.8 9- m2
:=

Ka_hs h 2× 10 8-
×

m2

s Pa×
× 3.4 10 13-

´ m2
=:=

kA_villa
Ka_villa

h
1.859 10 4-

´
m3

m s× Pa×
=:=

usi 6.22
g

m3
×:=

use 3.91
g

m3
×:=

Dp 7 Pa×:=

Akatto 135 m2
×:=

dvilla 0.40 m×:=

dhs 0.002 m×:=

G1
Ka_villaDp× Akatto×

h dvilla×
usi use-( )× 1.014

g
s

=:=

1.014 3600× 3650.4=

G1_2
Ka_hs Dp× Akatto×

h dhs×
usi use-( )× 0.022

g
s

=:=

0.022 3600× 79.2=
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Kosteuskonvektio raon kautta on yläpohjarakenteen poikkeustila.
Höyrysulkumateriaalin tulee olla yhtenäinen ja estää sisäpuolisen kosteuden siirtyminen
paine-eron vaikuttaessa yläpohjan rakenteen läpi ullakkotilaan.

Kuten edellä voidaan havaita höyrysulkumateriaalin epäjatkuvuus, saumojen epätiiveys
aiheuttaa kosteuslisän 25,56 g/ h rakenteeseen. Tämä on merkittävä kosteuslisä, joka
aiheuttaa yläpohjassa suhteellisen kosteuden nousun tasolle, millä hienosahattu mänty
alkaa homehtua eli homeindeksi M>1.0. Alla on esitetty homeindeksin kehitys, kun
ullakon ilmatilaan on lisätty edellä mainittu kosteuslisä.

Kuva 26. Höyrynsulkumateriaalin saumojen kautta ullakkotilaan vaikuttavan
kosteuslisän aiheuttama homeindeksin muutos.

Kosteuskonvektio raon kautta yläpohjan läpi:

Raon leveys

Raon pituus

g/ h

Yhteensä kosteutta siirtyy konvektiolla yläpohjan läpi noin 105 g/ h

b 0.001 m×:=

Lrako 5 7.2× m×:=

G2
b3

Dp× Lrako×

12 h× dvilla×
usi use-( )× 0.0071

g
s

=:=

0.0071 3600× 25.56=
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen mittaustulosten perusteella tuulettuvalla yläpohjalla varustetun maltillisesti
(U=0,15W/m2×K) lämmöneristetyn yläpohjan olosuhteet eivät ole otollisia homeen
kasvuun. Rakenteen lämmönvastus on noin 6,7m2×K/ W. Rakenteen vaurioherkkyyttä
arvioitaessa noin 0,075g/h kosteuslisä ullakkotilaan nostaa homeindeksiä M=1.0.
Yläpohjan ullakkotila on laajuudeltaan ~120m3 ja hyvin tuuletettu, 1,0-1,5 1/h.
Höyrynsulkumateriaalin epäjatkuvuuskohtien tiiveys on tämän tutkimuksen perusteella
tärkeää ullakkotilan ilman olosuhteiden säilymiseksi homeenkasvulle epäsuotuisana.
Noin 0,25g/ h kosteuslisä 11.09.2017-15.04.2018 ullakkotilan mittaustuloksiin alkaa
muuttaa ullakkotilan olosuhdetta suotuisaksi homeenkasvulle.

Kokeellisesti tarkasteltuna sisäistä konvektiota tapahtui lähes kaikissa huokoisissa
koerakenteissa (Pakkanen, 2012). Tutkittujen lämmöneristeiden kokeellinen
lämmönläpäisykertoimen arvo poikkesi teoreettisesta arvostaan keskimäärin +11 %
tuulettamattomassa tilanteessa, +18 % laminaarisen ilmavirran vaikuttaessa ulkopinnalla
ja vastaavasti turbulenttisen ilman virtauksen vaikuttaessa +32 %. Teoreettista tarkastelua
huonompi kokeellinen lämmöneristävyys vaikuttaa homeenkasvun olosuhteisiin
lämmöneristekerroksessa tai ullakkotilassa estäen sitä tai aiheuttaen homeenkasvun
taantumaa.

Tuulettamattomassa tilanteessa keskimääräinen Nusseltin luku kaikkien koerakenteiden
otoksessa oli 1,24 eli 24 % lämpövirrasta siirtyi sisäisen konvektion vaikutuksesta
koerakenteen läpi. Laminaarisen ilmavirtauksen vaikuttaessa eristeen pinnalla Nusseltin
luku oli keskimäärin 1,31 ja turbulenttisen ilmavirtauksen aikana 1,51. Nusseltin lukuun
vaikutti eristemateriaalin ilmanläpäisevyys. Lasivillalevyeristeen kohdalla tässä
tutkimuksessa saatiin Nusseltin luvuksi 1,0, kun ulkopinnassa oli tuulensuojakalvo.
(Pakkanen, 2012)

Sisäinen konvektio vaikuttaa lämmön jakautumiseen eristekerrokseen sekä
lämmönjohtumiseen eristekerroksen läpi. Ulkopinnan teoreettista pintavastusta kuvaava
suurempi lämpötilaero vaikuttaa lämmöneristeen ulkopinnassa homeenkasvua
vähentävästi. Toisaalta sisäinen konvektio vahvistaa sisäilman kosteuden kulkeutumista
lämmöneristeen ulkopintaan diffuusion myötävaikuttaessa. Lämmöneristeen ulkopinta
on altis kosteuden tiivistymiseen. Yläpohjan ilmatilan tuulettuvuus on homeenkasvun
otollisia olosuhteita osin vähentävä, mutta liiallisessa määrin (10…20 1/h) myös lisäävä.
Ilmanvirtaus eristeen pinnalla lisää lämmönjohtumista eristeen läpi parantaen
hetkellisesti yläpohjan ilman olosuhdetta ja aiheuttaen taantumaa tai estäen homeen
kasvun.

Nyt toteutetun tutkimuksen (Pakkanen, 2012) osan kaikkien kokeiden laskennallinen
keskiarvo modifioidulle Rayleighin luku (Ram) on 5,2. Näissä kokeissa 87 % on havaittu
teoreettisesta arvosta poikkeavaa lämpötehon kulutusta.
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Sisäinen konvektio lisää energian kulutusta, mutta parantaa rakenteen toimintaa
kosteusteknisessä mielessä. Eristeen suhteellinen kosteus on matalampi lämpötilan
ollessa suurempi kuin ullakon ilmatilassa. Ilmatilan lämpötilaa voidaan vaikuttaa
käyttämällä matalaemissiivistä aluskatemateriaalia tai vähentämällä ilmanvaihtuvuutta.
Teoreettisesti on todettu ilmavaihtuvuuden 0,5…1,5 1/h olevan suotuisa estämään
yläpohjan homeenkasvua.

Yläpohjan mikrobikasvun ehkäiseminen on rakennussuunnittelun ja rakennesuunnittelun
kannalta huomioitava asia. Ullakkotilan lämmöneristeen mitoituksessa on huomioitava
tuulettuvuus. Matala- ja passiivienergiatalojen yläpohjan lämmöneristekerros estää
tehokkaasti lämpövuotoa ullakkotilaan ja näin ollen viilentää tilaa. Ilmatilan
kosteuskapasiteetti pienenee. Tällöin ilmanvaihtoluku voi olla suurempi kuin 1,5 1/h.
Lämmöneriste- sekä rakennusmateriaalin valinnalla voidaan vaikuttaa mikrobien
kasvamiseen. Aurinkopaneeleiden asentaminen vesikatteen päälle vähentää
auringonsäteilyn lämmittävää vaikutusta ja näin ollen heikentää painovoimaista
ilmanvaihtoa.
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