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alapohjatiloille.
Koekohteissa tehdyissä pitkäaikaisissa lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittauksissa ei esiintynyt homeen
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tyypillisesti ylipainetta sisätiloihin nähden.
Rakennuksien radonpitoisuudet asuintiloissa olivat alhaiset ja hyväksyttävät kaikissa kohteissa, joissa mittauksia on
tehty (≤ 30 Bq/m3). Ryömintätilassa arvot olivat kohteesta riippuen 110-460 Bq/m3. Tämä osoittaa, että
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Abstract

The main aim of the thesis work was to develop a mechanically ventilated warm base floor structure for the single
house. The work was also intended to find out that the developed new foundation construction works correctly
according to the building physics and ensure the housing safety in the building with the warm base floor.
The new mechanically ventilated warm base floor structure suitable for the prefabricated modular buildings was
developed due to the problems with the common free ventilated base floor structure with a crawl space. In this
construction insulation is moved from the floor structure towards the ground and the foundation wall. From this warm
crawl space, ventilation is done mechanically through the heat recovery.
In order to ensure the physical structure of the building field measurements were carried out in the nine different
single house buildings. During the field measurements temperatures, humidity, radon, air microbe concentration and
under pressure in the warm base floor space in the relation to the living space were measured. In addition, the air
tightness measurements were made for the houseroom as well as the base floor crawl space.
The long-term temperature and relative humidity measurements in these single house buildings under the experiment
were free from the mold growth favorable environment in any season of the year. The pressure difference
measurement between the warm base floor spaces and the living space shows that the warm base floor space was
under pressure compared to the living space which prevents the diversion of harmful substances to the living space
air. In this regards operation of the warm base floor structure is substantially improved compared to the traditional
crawl space structure which is typically having the overpressure in the relation to the living space.
The buildings radon concentrations in the living space were low and acceptable in all locations where measurements
was done (≤ 30 Bq/m3). In the warm crawl space radon concentration was 110-460 Bq/m3 depends on the building
under experiment. This indicates that the warm space floor structure together with the mechanical ventilation
prevented excessive radon entry to the living room air. Air samples from the building under experiment shows that
even the absence of microbial and bacterial concentrations in the air decreased when moving from the crawl space to
the living space.
Based on the field measurements warm base floor structure developed in this thesis work is functioning according to
the building physics and it is clearly better than the traditional free ventilated crawl space base floor. Thus the
structure can be safely used in the new buildings and there is potentiality to develop further.
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1 JOHDANTO
Ryömintätilainen ulkoilmaan tuulettuva alapohja on tavallinen ratkaisu suomalaisessa
rakentamisessa. Rakenne on helppo ja edullinen tehdä vaikeaankin maastoon ja
mahdollistaa

hyvin

paaluperustusten

käytön

sekä

tilaelementtirakentamisen.

Ryömintätilaa voidaan myös käyttää talotekniikan asennus- ja huoltotilana.
Tilaelementtirakentaminen mahdollistaa rakennusten valmistamisen pitkälle lämpimissä
ja

kuivissa

tehdasolosuhteissa

ennen

rakennuspaikalle

kuljettamista.

Samalla

tilaelementtirakentaminen myös mahdollistaa hyvin niin sanotun rakentamisen
kuivaketjun toteuttamisen. Kuivaketjulla viitataan elintarviketeollisuuden kylmäketjuun.
Kuivaketjussa

huolehditaan

rakennusmateriaalien

kuivana

pysymisestä

koko

rakentamisen ajan valmiiseen rakennukseen asti. (Seppälä 2013; 19-25).
Perinteisen ryömintätilan haasteena on kuitenkin etenkin loppukesästä esiintyvä korkea
suhteellinen kosteus, mikä johtuu rakennuksen alapuolisen maamassan viilentävästä
vaikutuksesta. Maamassa reagoi lämpötilan vaihteluihin viiveellä, jolloin maa on
talvella ulkoilmaa lämpimämpi ja vastaavasti kesällä viileämpi. Näin ollen
ryömintätilan ilma on talvella ulkoilmaa lämpimämpi ja parantaa sen kosteusteknistä
toimintaa, mutta vastaavasti kesällä olosuhteet ryömintätilassa heikkenevät. (Nevander
& Elmarsson 1994).
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ilmankosteus tulee tulevaisuudessa yhä nousemaan,
minkä vuoksi Ruotsissa ryömintätilasta ulkoilmalla tuulettuvaa alapohjarakennetta
pidetään jo riskirakenteena (Vinha et al. 2008: 31). Näin ollen on perusteltua kehittää
uusi

tilaelementtirakentamiseen

soveltuva

alapohjatyyppi,

jossa

ei

esiinny

turmeltumisilmiöille otollisia olosuhteita.
Tässä diplomityössä kuvataan tilaelementtirakentamiseen kehitetty uusi alapohjatyyppi,
lämmin alapohja ja käydään läpi rakenteelle asetettavia vaatimuksia sekä varmistetaan
kenttämittauksin

lämpimän

Kenttämittauksissa

mitataan

alipaineisuutta,

alapohjan
ryömintätilan

radonpitoisuutta,

ilman

rakennusfysikaalinen
lämpötilaa,

suhteellista

mikrobipitoisuutta

toiminta.
kosteutta,

asunnoissa

ja

ryömintätiloissa sekä tehdään ilmatiiviysmittauksia asunnoille ja ryömintätiloille.
Lisäksi

tehdään

kirjallisuuskatsaus

ryömintätilaisen

alapohjan

historiaan

ja
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kirjallisuudessa esiintyviin ryömintätilallisiin alapohjatyyppeihin sekä ryömintätilan
olosuhteita käsitteleviin tutkimuksiin.
Työn tavoitteena on esitellä uusi rakennetyyppi sekä todistaa, että kehitetty
alapohjarakenne toimii rakennusfysikaalisesti oikealla tavalla, eikä alapohjatilassa
esiinny homeenkasvun mahdollistavia olosuhteita. Uutta rakennetta verrataan
perinteiseen ulkoilmalla tuulettuvaan alapohjaan.

1.1 Ryömintätilaisen alapohjan kehitys
Yksinkertaisin ja vanhin tapa hirsitalon perustamiselle on ollut hirsikehikon
rakentaminen suoraan maata vasten. Tämä rakenneratkaisu oli kohtalaisen lämmin,
mutta alimmat hirret lahosivat nopeasti. Puu-alapohjan ensimmäinen sovellus oli
multipenkkirakenne. Rakenne koostui hirsien alle perustuksiksi ladotuista kivistä ja
perustuksia sisä- ja mahdollisesti myös ulkopuolta kiertävistä multipenkeistä.
Multipenkki on rakenteena hyvin vanha ja siitä löytyy mainintoja jo 1500-luvulta.
(Niiranen 1981: 25-26).
Multipenkkirakenne oli lyhytikäinen ja vaati paljon huoltotoimenpiteitä, sillä lattian
kannatuspalkit olivat alkuaikoina suorassa maakosketuksessa ja myöhemminkin
ainoastaan tuohella eristetyt. Alapohjatilaa tuuletettiin multipenkkien läpi asennetuilla
puuputkilla, jotka tukittiin talveksi. Multapenkki oli tavanomainen alapohjarakenne
maaseudun rakennuksissa 1800-luvulla varsinkin kosteissa tiloissa. (Ihatsu 2005).
Sjöström (1891: 50) neuvookin käyttämään multipenkkiä huoneissa, joissa paljon vettä
käsitellään. Multapenkkirakenteita alettiin muuttaa tuulettuviksi rossipohjiksi 1930luvulta lähtien (Ihatsu 2005).
Ryömintätilaiset tuulettuvat alapohjat eli rossipohjat vaativat korkeat kivijalat. Niirasen
(1981: 26) mukaan varakkaisiin säätyläistaloihin rakennettiin kivijalka ja rossipohja jo
1700-luvulla, mutta korkeat kivijalat ja rossipohjat yleistyivät 1800-luvun lopulla.
Rakennukset oli siihen asti perustettu varsinkin maaseudulla suoraan maan pinnalle
nurkkakivien varaan. Kivijalkaa varten kaivettiin erityinen perustuskaivanto, jota
kutsuttiin krunvalliksi. Kaivannon pohja täytettiin kivillä ja tiivistettiin savella
polkemalla tiiviiksi. Varsinainen kivijalka rakennettiin tämän krunvallin päälle.
Lattianiskat tuettiin päistään ensimmäisen hirsikerran varaan tai kivijalan päälle.
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Rossipohjan eristeenä käytettiin alkuaikoina esimerkiksi tiukkaan sullottua kuivaa
sammalta, jonka päälle levitettiin kuivaa hiekkaa tai savea. Myöhemmin eristeenä
käytettiin sahanpurua ja se olikin yleisimmin käytetty rossipohjan eriste ennen
nykyaikaisten eristeiden tuloa. Rossipohjan tuuletus hoidettiin kivijalkaan jätetyistä
tuuletusaukoista, jotka tukittiin talveksi. (Ihatsu & Pakkala 2005: 3-4).
Tuulettuva alapohja oli vielä 1940- ja 1950-luvuilla rakennettujen rintamamiestalojen
yleisin

alapohjaratkaisu.

1960-luvulla

alettiin

Suomessa

suosia

maanvaraista

betonilaattaa ja tuulettuvien alapohjien rakentaminen vähentyi huomattavasti. Nykyään
tuulettuva alapohja on taas lisännyt hieman suosiotaan Suomessa muun muassa siksi,
että se on erittäin hyvä ratkaisu radon-kaasun asuintiloihin kulkeutumisen estämiseksi.
Ruotsissa ryömintätilainen alapohja on yleinen rakenne, vuosina 1991 – 2007
rakennetuista taloista 41 prosentissa oli ryömintätilainen alapohja ja kaikista
ruotsalaisista taloista 31 % on ryömintätilaisella alapohjalla (Anticimex 2008).

Kuva 1.

Nykyaikainen kertopuupalkeilla toteutetun, ulkoilmalla tuulettuvan alapohjan
elementtirakenteinen lattiarakenne valmistusvaiheessa.

Nykyaikainen

puurakenteinen

ulkoilmalla

tuulettuva

alapohja

ei

eroa

perusperiaatteiltaan perinteisestä rossipohjasta. Kantavana puurakenteena voi toimia
massiiviset

sahatavarapalkit,

liimapuupalkit,

kertopuupalkit,

ohutuumapalkit,

ristikkopalkit tai arinapalkisto. Kuvassa 1 on esitetty kertopuupalkeilla toteutettu
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elementtirakenteinen lattiarakenne valmistusvaiheessa. Eristeenä käytetään tavallisesti
mineraalivillaa tai puukuitueristettä, mutta myös jonkin verran PU-, XPS- ja EPSeristeitä.

1.2 Ryömintätilaisen alapohjan rakennevaihtoehdot
Lämmöneristysten lisääntyminen, ilmaston muuttuminen ja lämmittävän uunin anturan
poistuminen rakennuksista on viilentänyt ulkoilmalla tuulettuvia alapohjatiloja ja se
heikentää niiden kosteusteknistä toimintaa merkittävästi. Suomalaiset eivät ole
ryömintätilojen

ongelmien

kanssa

yksin.

Norjalaiset

ovat

lähes

päässet

ryömintätilaongelmista eroon lopettamalla niiden rakentamisen kokonaan ja ruotsalaiset
taas ovat kehitelleet uudenlaisia ratkaisumalleja alapohjarakenteiksi (Matilainen et al.
1999). Tässä esitellään neljä yleisintä tapaa tehdä ryömintätilainen alapohja.
1.2.1 Ulkoilmalla tuuletettu alapohja
Ulkoilmalla tuuletettu alapohja on käytetyin ryömintätilallisista alapohjaratkaisuista.
Alapohjatilan ilmanvaihdon tulisi olla kesäaikaan riittävän suuri kosteuden kannalta,
mutta toisaalta talvella tarpeeksi pieni, jotta alapohjatila ei jäähdy liiaksi. Yleisimmin
alapohjatilan tuuletus tapahtuu perusmuuriin sijoitettujen tuuletusaukkojen avulla, mutta
ryömintätila voi olla myös maanpinnan alapuolella, jolloin on käytettävä tuuletusputkia.
Alapohjatilan ilmanvaihto voidaan toteuttaa joko luonnollisena tai koneellisena. Suorien
tuuletusaukkojen tapauksessa luonnollinen tuuletus on yleensä riittävä, mutta
suojaisessa rakennuspaikassa tai tuuletusputkien tapauksessa koneellinen ilmanvaihto
voi olla tarpeen. (Matilainen et al. 1999; Kurnitski et al. 2001).
Koneellinen tuuletus voidaan toteuttaa alipaineisena, ylipaineisena tai tasapainoisena.
Alipaineisessa alapohjatilassa on vaarana mahdollinen kosteuden nouseminen, koska
kosteaa korvausilmaa voi virrata maakerrosten läpi. Ylipaineisen alapohjatilan
tapauksessa on vaarana epäpuhtauksien kulkeutuminen huoneilmaan lattiarakenteen
läpi. Joissain tapauksissa voi olla perusteltua käyttää alapohjatilassa kuivauskonetta tai
lämmitystä. (Matilainen et al. 1999; Kurnitski et al. 2001).
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1.2.2 Avoin pilariperustus
Avoin pilariperustus on erittäin yksinkertainen rakenne, siinä rakennus on perustettu
pilarien päälle ja pilarien välit ovat avoimet eikä erillistä perusmuuria ole. Lattiarakenne
on suunniteltu siten, että se on itsekantava. Rakennuksen alustila pääsee vapaasti
tuulettumaan.

Rakennetta

käytetään

yleisesti

lähinnä

kesämökeissä

ja

varastorakennuksissa. Avoimen pilariperustuksen alapohjan kosteustekninen toiminta
on lähellä täysin varjossa sijaitsevan ulkoseinän kosteusteknistä toimintaa. Pilarien
välejä ei saa sulkea, vaan ilman tulee päästä virtaamaan vapaasti rakennuksen alta.
Maanpinta rakennuksen alla ja ympärillä tulee tehdä niin, että vettä ei valu rakennuksen
alle. (Vinha et al. 2013; Åberg 1995).
1.2.3 Poistoilmalla tuuletettu alapohja
Poistoilmalla tuuletetun alapohjatilan periaatteena on että rakennuksen sisältä johdetaan
poistoilma alapohjatilaan ja sitä kautta ulkoilmaan. Poistoilmalla tuuletetussa
alapohjatilassa

eristetään

yleensä

maanpinta

sekä

perustukset

ja

jätetään

lattiarakenteesta eristeet pois. Näin saadaan alapohjatilan lämpötila nousemaan.
Alapohjatilaan ei tulisi kuitenkaan johtaa kylpyhuoneen eikä wc-tilojen poistoilmaa,
sillä näiden tilojen poistoilma on huomattavan kosteaa, eikä sitä sen vuoksi kannata
käyttää alapohjan tuuletukseen. Koska sisäilma yleensäkin on kosteampaa kuin
ulkoilma, on poistoilmalla tuuletetussa alapohjassa aina riski kosteusvaurioihin jos
alapohjatilan lämpötila ei ole tarpeeksi korkea. Näin ollen poistoilmalla tuuletetun
alapohjatilan lämmöneristyksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suomessa
poistoilmalla tuuletettua alapohjaa ovat tutkineet Lehtinen & Viljanen (1991), sillä
ulkoilmalla tuuletetun alapohjatilan haasteet olivat näkyvissä jo silloin. Rakennetta ei
kuitenkaan Suomessa ole juuri käytetty, eikä muuallakaan maailmassa. (Matilainen et
al. 1999; Åberg 1995).
1.2.4 Tuulettamaton alapohja
Tuulettamattomassa

alapohjatilassa

ryömintätilan

pohja

sekä

perusmuuri

on

lämpöeristetty. Lattiarakenteessa eristystä on vain vähän. Alapohjatilan lämpötila on
hieman alhaisempi, kuin asuintilojen, sillä alapohjatila lämpenee lattiarakenteen läpi
johtuvalla lämpöenergialla. Ilmanvaihtoa ryömintätilassa ei ole, joten alapohjatilasta ei
myöskään tule lämpöhäviöitä ilmanvaihdon mukana. Alapohjan eristysten täytyy olla
erittäin tiiviit, jotta alapohjatilaan ei pääse kosteutta mistään, sillä tuuletusta
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alapohjatilassa ei ole. Rakenne on harvinainen, mutta siitä on Ruotsissa hyviä
kokemuksia. Rakennettaessa tuulettumatonta alapohjaa on noudatettava erityistä
huolellisuutta, jotta alapohjatilaan ei pääse kosteutta missään vaiheessa. (Åberg 1990;
Åberg 1995).

1.3 Ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilan ongelmat ja haasteet
Ulkoilmalla

tuuletettua

ryömintätilaa

rakennettaessa

tulee

varmistua

sen

kosteusteknisestä toimivuudesta. Kosteustekninen toimivuus varmistetaan estämällä
sade- ja sulamisvesien pääsy alapohjatilaan, estämällä maaperän kosteuden nousu,
tuulettamalla alapohjatilaa, lämpöeristämällä maapohjaa ja tarvittaessa lämmittämällä
tai kuivaamalla alapohjatilaa koneellisesti. Lisäksi alapohjatilassa käytettävien
materiaalien kosteuden kestoon tulee kiinnittää huomiota. (RIL 107-2012: 56-57).
Matilaisen et al. (1999: 58) mukaan puurakenteisen ulkoilmalla tuulettuvan alapohjan
rakentamista kostealle rakennuspaikalle, maaston painanteisiin tai paljon hienoainesta
sisältävälle maapohjalle tulisi välttää. Hyvälle rakennuspaikalle rakennettaessa ja sekä
suunnittelussa ja rakentamisessa erityistä huolellisuutta vaalien ulkoilmalla tuulettuva
alapohja on kuitenkin yhä toimiva ratkaisu.
Uutta puurakenteista ulkoilmalla tuulettuvaa alapohjaa rakennettaessa tulee käyttää
koko rakennuksen alla kapilaarisen vedennousun estävää rakennekerrosta, esimerkiksi
vähintään 200 mm paksuinen sepelikerros. Ryömintätilan pohja tulee lämmöneristää
esimerkiksi 100 mm paksulla solumuovieristeellä. Kantavien lattiarakenteiden
alapuolelle tulee asentaa hyvin kosteutta kestävä tuulensuoja, jonka lämmönvastuksen
tulee olla vähintään 0,4 m2K/W. Alapohjatilan ilmanvaihto tulee suunnitella
tapauskohtaisesti, tavoiteltava ilmanvaihto on 0,5 – 1 vaihtoa tunnissa. Lisäksi voidaan
käyttää ilmankosteusanturilla ohjattua lämmitintä alapohjatilassa. (RIL 107-2012).
Tavanomaisessa ulkoilmalla tuulettuvassa ryömintätilaisessa alapohjassa esiintyy paljon
homeen kasvun kannalta otollisia olosuhteita, joiden myötä lattiarakenteeseen voi
aiheutua kosteus- ja homevaurioita. Asuintilojen ollessa useimmiten alipaineisia
ryömintätilaan nähden, on vaarana ryömintätilan epäpuhtauksien kulkeutuminen
asuintiloihin vuotoilman mukana.
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Maan lämpötilanvaihtelut tapahtuvat huomattavasti hitaammin, kuin ulkoilman, jolloin
maa on talvella ulkoilmaa lämpimämpi ja vastaavasti kesällä viileämpi. Talvisin
ryömintätilan lämpötilan noustessa lämpimämmäksi suhteessa ulkoilmaan parantaa se
ryömintätilan kosteusteknistä toimintaa. Kesäisin taas ryömintätilassa esiintyy korkeaa
suhteellista kosteutta, mikä johtuu rakennuksen alapuolisen maaperän ilmaa
viilentävästä vaikutuksesta. (Nevander & Elmarsson 1994).
Ulkoilmalla

tuuletetussa

ryömintätilassa

erityisesti

kesä

on

haastava

kosteusolosuhteiden vuoksi. Suomessa ulkoilma on kesällä lämmintä ja kosteaa, kun
ulkoilman suhteellinen kosteus on kesällä tyypillisesti 60 - 70 %, kosteimpina päivinä
jopa 80 %. Ryömintätilan lämpötila on useimmiten ulkoilman lämpötilaa alempi viileän
maaperän ja massiivisten perustusten viilentävästä vaikutuksesta, näin ollen ulkoa
tuleva lämmin ja kostea tuuletusilma jäähtyy ryömintätilassa ja suhteellinen kosteus
nousee. Pahimmassa tapauksessa saattaa tapahtua jopa kondensoitumista. Ongelmaa
voidaan vähentää lämpöeristämällä ryömintätilan maaperä. (Airaksinen 2011: 27).
Useissa tutkimuksissa ryömintätiloista on mitattu varsin korkeita suhteellisia kosteuksia.
Ruotsissa Samuelsson (1994) on mitannut useiden viikkojen ajan suhteellisen kosteuden
olevan ryömintätilassa 85–90 % ja Svensson (2001) on mitannut 80–90 % suhteellisia
kosteuksia kesäaikana ryömintätilassa. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa Kurnitski
(2000) ja Airaksinen (2003) ovat mitanneet myös pitkäaikaisesti 70–90 % suhteellisia
kosteuksia ryömintätiloissa.
Tutkimuksissa on siis todettu suhteellisen kosteuden nousevan ulkoilmalla tuulettuvissa
alapohjissa varsin korkealle. Kuvassa 2 on esitetty suhteellinen kosteus Kajaanissa
sijaitsevan omakotitalon ulkoilmalla tuulettuvassa alapohjassa sekä ulkoilmassa.
Kohteessa suhteellinen kosteus on heinä- ja elokuussa yli kahden kuukauden ajan
jatkuvasti yli 80 %. Kuvaajan muoto on hyvin tyypillinen ulkoilmalla tuulettuvalle
alapohjalle. Jotta suhteellinen kosteus ei nousisi haitallisen korkealle on ryömintätilan
rakenteet tehtävä erittäin huolellisesti ja eliminoitava mahdolliset kosteuslisän tuottajat.
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Kuva 2.

Suhteellinen kosteus ulkoilmalla tuulettuvassa alapohjassa Kajaanissa
sijaitsevassa omakotitalossa

Koska ulkoilmalla tuulettuvassa ryömintätilassa on aina orgaanista materiaalia
homeiden ravinnoksi, ovat edellä esitetyt olosuhteet varsin suosiollisia kasvun
alkamiselle. Homeille suosiollisissa olosuhteissa kasvu voi alkaa hyvinkin lyhyessä
ajassa. Homeet pystyvät kasvamaan lämpötila-alueella 0 - 40 °C, joten ryömintätilan
olosuhteissa suhteellinen kosteuden laskeminen on oikeastaan ainoa tekijä jolla
homeenkasvua voidaan rajoittaa. Yleisesti ottaen voidaan suhteellisen kosteuden
turvallisena ylärajana pitää 75 - 80 %. Osa homeista tosin sietää mataliakin kosteuksia,
joten mikrobiologisessa mielessä täysin puhdasta ulkoilmalla tuulettuvaa ryömintätilaa
ei ole mahdollista rakentaa, eikä tarvitsekaan. Ihmiset eivät juuri ryömintätiloissa liiku
ja useimmiten ryömintätilan homeen kasvu havaitaan vasta, kun epämiellyttävää hajua
alkaa tulla huonetilaan lattiarakenteen läpi. (Airaksinen 2011: 27).
Ruotsissa

ryömintätilasta

ulkoilmalla

tuulettuvaa

alapohjarakennetta

pidetään

riskirakenteena (Vinha et al. 2008: 31). Ruotsalaisissa tutkimuksissa ryömintätilaisissa
alapohjissa on todettu paljon mikrobivaurioita. Anticimexin (2008) raportin mukaan
vuosina 1991 – 2007 Ruotsissa rakennetuista ryömintätiloista noin 60 prosentissa on
vaurioita. Samassa raportissa todetaan kaikista ryömintätilaisista alapohjista olevan
vaurioitunut Pohjois-Ruotsissa 45 %, Keski-Ruotsissa 42 %, Länsi-Ruotsissa 69 % ja
Etelä-Ruotsissa 67 %.
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1.4 Tavoitteet
Tämän diplomityön päätavoitteena oli pientalon koneellisesti tuuletettavan lämpimän
alapohjarakenteen kehittäminen. Lisäksi haluttiin selvittää, että toimiiko työn aikana
kehitetty alapohjarakenne rakennusfysikaalisesti oikealla tavalla sekä varmistua ettei
alapohjatilaan ei synny turmeltumisilmiöitä mahdollistavia olosuhteita. Vähintään
vuoden ympäri kestävillä alapohjatilan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
mittaamisilla oli tarkoitus varmistua toiminnasta kaikkina vuodenaikoina.
Tavoitteena oli myös varmistua lämpimällä alapohjalla varustetun rakennuksen
asumisturvallisuudesta mittaamalla sekä radonpitoisuutta että mikrobipitoisuutta
asuintiloissa ja ryömintätiloissa. Rakenteiden ja ilmanvaihdon sekä painesuhteiden
toimiminen suunnitellusti varmistettiin tekemällä kohteissa edellä mainittujen
mittausten lisäksi ilmantiiveysmittauksia sekä paine-eromittauksia.
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2 PIENTALON
KONEELLISESTI
TUULETETTAVAN
LÄMPIMÄN ALAPOHJARAKENTEEN KEHITTÄMINEN
2.1 Uuden alapohjarakenteen kehittäminen
Ulkoilmalla tuuletetuissa ryömintätiloissa esiintyvien ongelmien vuoksi on perusteltua
kehittää uusi tilaelementtirakentamiseen soveltuva alapohjatyyppi. Poistoilmalla
tuuletetussa alapohjassa sekä tuulettamattomassa alapohjassa on nähtävissä myös melko
suuri riski kosteusongelmiin, joten paremmin toimivan ratkaisun kehittäminen on
tarpeen.
Lähtökohtana

uuden

rakenteen

kehittämiseen

oli

rakenteen

toimiminen

rakennusfysikaalisesti turvallisella tavalla ympäri vuoden ja lisäksi rakenteen
rakentamiskustannukset

tuli

pysyä

lähellä

ulkoilmalla

tuulettuvan

alapohjan

kustannuksia. Koska ainoa tapa saada kesäaikainen suhteellinen kosteus hyväksyttävälle
tasolle on alapohjatilan lämmittäminen, niin päätettiin ratkaisua lähteä hakemaan
lämpimästä alapohjasta, sillä ulkoilmaan avoimen ryömintätilan lämmittäminen on
tarpeetonta energian hukkaamista.
Lämpimässä alapohjassa lämmöneristys on siirretty lähes kokonaan lattiarakenteesta
maanpinnalle

ja

perusmuuriin.

Alapohjatilan

ilma

vaihdetaan

koneellisesti,

ensimmäisissä koerakentamiskohteissa käytettiin omaa ilmanvaihtokonetta alapohjalle
tai

toteutettiin

ilmanvaihto

siten,

että

tuloilma

tuli

asuintiloja

palvelevalta

ilmanvaihtokoneelta ja poistoilma imettiin erillispoistolla rakennuksen katolle. Kun
alettiin saada varmuutta rakenteen toiminnasta oikealla tavalla, muutettiin ilmanvaihtoa
siten, että ilmanvaihto on kokonaisuudessaan toteutettu samalla ilmanvaihtokoneella,
joka palvelee rakennuksen asuintiloja. Ilmanvaihdon toteutuksesta ja vaatimuksista on
kerrottu tarkemmin luvussa 2.3.
Lämpimän alapohjan voidaan katsoa yhdistävän monelta osin maanvastaisen laatan ja
ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjan hyvät puolet. Rakenne muodostaa
tuuletetun puskurivyöhykkeen maan ja asuintilojen väliin, estäen radonin ja mikrobien
kulkeutumista sisätiloihin. Lämpimässä alapohjassa on tarkastettavissa olevat ja hallitut
lämpö- ja kosteusolosuhteet. Mahdolliset vesivahingot on helposti havaittavissa ja
todettavissa rakenteita avaamatta ja vahingon sattuessa korjaustoimenpiteet ovat
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kevyempiä, kuin maanvastaisessa betonilattiassa. Rakentamisen aikainen kosteus on
vähäistä, kun massiivisia betonivaluja ei ole. Lisäksi rakenne tarjoaa käyttäjäpuolella
muun muassa muuntojoustavuutta ja tietoisuuden siitä, mitä talolle kuuluu.
Perinteisessä ryömintätilaisessa alapohjassa on nykyisten energiamääräysten myötä
jouduttu paksuntamaan rakenteita eristeiden vaatiman tilan vuoksi. Tällä on useiden
ihmisten mielestä ei-toivottu vaikutus rakennuksien ulkonäköön varsinkin kaupunkien
kaava-alueille rakennettaessa. Maaseudulla tätä lattiarakenteen paksuuden aiheuttamaa
ulkonäkömuutosta ei pidetä niinkään häiritsevänä. Joka tapauksessa lattiarakenteen
paksuuntuminen vaikeuttaa suuresti esteettömyystavoitteiden saavuttamista ja johtaa
pitkien sekä hankalien pyörätuoliliuskojen rakentamiseen.
Lämpimässä alapohjassa ei lattiaan tule eristettä kuin maksimissaan 50 mm, joten sen
puolesta lattiarakenteen yläpintaa ei tarvitse nostaa korkealle. Ensimmäiset lämpimällä
alapohjalla toteutetut kohteet kuitenkin toteutettiin käytännön syistä samalla 300 mm
korkealla lattiapalkilla, kuin perinteisen alapohjan omaavat talot oli toteutettu, jolloin
korkomaailma oli sama, kuin perinteisellä alapohjalla tehdyssä. Jäljempänä esitetyistä
mittauskohteista kohteet HKI 1 – 7 on toteutettu tällä tavalla.
Lämmintä alapohjaa kehitettäessä keskityttiin tilaelementtitekniikalla rakennettavien
rakennusten lattiarakenteen kehittämiseen. Lämpimällä ryömintätilalla toteutetuissa
kohteissa pystyttiin nostamaan maanpintaa korkeammalle, kun perustuksissa ei ollut
tuuletusaukkoja, mutta rakenteesta haluttiin kehittää korkeusmaailman puolesta
maanvastaisella betonilattialla tehtyä rakennusta vastaava. Yhtenä syynä tähän olivat
ulkonäköseikat ja suurimpana syynä esteettömyyden parantaminen.
Kehitettiin ratkaisu, jossa perustuksien sisäpuolella on maata vasten koko alueella
betonilaatta, jonka alla on alapohjan eristeet. Näin sen vuoksi, että lattiapalkisto
ohennettiin noin 150 mm paksuksi ja lattian alle tarvitsi useamman tukilinjan, jotta
lattian värähtelyominaisuudet eivät kasvaisi haitallisiksi. Erillisten tukilinjojen alle
tehtävien anturalinjojen sijaan päädyttiin yhtenäiseen betonilaattaan. Ensin kokeiltiin
lattiapalkkeina 42x148 mm massiivipuuta 600 mm välein, mutta tilaelementit eivät
tällöin kestäneet nostamista, joten lattiapalkeiksi vaihdettiin kertopuiset 45x150 mm
palkit 600 mm välein. Jäljempänä esitetyistä mittauskohteista kohteet HKI 8 ja
TORNIO on toteutettu tällä tavalla.
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Betonilaatallisen rakenteen todettiin olevan talvirakentamisessa työläs ja kallis toteuttaa,
joten rakennetta päätettiin kehittää edelleen. Rakenne- ja kustannuslaskelmien jälkeen
päädyttiin rakenteeseen, jossa on kaksi kantavaa linjaa rakennuksen pituussuunnassa ja
näitä kantamassa anturanauhat. Lattiapalkeiksi valikoitui päistään lovetut 45x260 mm
kertopuupalkit 600 mm välein. Lattiarakenteen valmistusajassa ei talotehtaalla ole eroa
ulkoilmalla

tuulettuvan

lattiarakenteen

valmistamiseen

ja

rakenteen

muut

valmistuskustannuksetkin ovat erittäin lähellä ulkoilmalla tuulettuvan alapohjan
kustannuksia. Laskelma kustannuseroista on esitetty taulukossa 1. Kyseisellä rakenteella
on nyt tehty yli sadan rakennuksen alapohja ja kokemukset ovat olleet hyviä. Tämä
viimeisin lämpimän alapohjan rakenne on esitelty seuraavassa luvussa.
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Taulukko 1.

Alapohjarakenteiden kustannusvertailu.
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2.2 Lämpimän ryömintätilaisen alapohjan rakenteet
Lämmin alapohja tai lämmin tuuletettu alapohja voidaan määritellä omaksi
rakennetyypiksi,

joka

on

huonetilan,

perustusten

ja

perusmaan

rajoittama

rakennekokonaisuus. RIL 107-2012:ssa on määrittely tuulettuvasta alustatilasta eli
ryömintätilasta, joka on ”rakennuksen alapohjan, perusmuurin (sokkelin) ja perusmaan
rajoittamaa tarkoituksellisesti järjestettyä ilmatilaa, johon on suunniteltu ilmanvaihto”.
RIL 107-2012:sta löytyy myös mainita lämpöalapohjasta, jonka mainitaan olevan
poistoilmalla tuuletettu. Tämä määritelmä ei sovi lämpimään alapohjaan, sillä tila on
koneellisesti tuuletettu tulo- ja poistoilmalla.
Lämpimän ryömintätilaisen alapohjan merkittävin ero tavalliseen ulkoilmaan avoimeen
ryömintätilaan on lämmöneristeen siirtäminen lattiarakenteesta maanpinnalle ja
perusmuuriin. Tämän lisäksi ryömintätilan ilmanvaihto toteutetaan rakennuksen
koneellisella

tulo-poisto-ilmanvaihdolla

ulkoilmasta

lämmöntalteenoton

kautta.

Tuloilma tuodaan ryömintätilaan ulkoa lämmöntalteenoton kautta, jolloin se on
ulkolämpötilaa lämpimämpää. Poistoilma viedään vastaavasti kokoojakanavan kautta
lämmöntalteenoton kautta ulos. Kuvassa 3 on esitetty havainnekuva lämpimästä
ryömintätilaisesta alapohjasta.
Lämpimän

ryömintätilan

koneellinen

poistoilmavirta

säädetään

tuloilmavirtaa

suuremmaksi niin, että lämmin ryömintätila tulee alipaineiseksi rakennuksen
käyttötiloihin verrattuna. Tämä ehkäisee tehokkaasti lämpimässä ryömintätilassa
mahdollisesti olevien epäpuhtauksien kulkeutumista käyttötiloihin, mikä on tärkeä etu
perinteiseen kylmään ryömintätilaan verrattuna.
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Kuva 3.

Havainnekuva lämpimästä ryömintätilaisesta alapohjasta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (Ympäristöministeriö 2012b) mukaan
rakennuksen vaipalla tarkoitetaan niitä rakennusosia, jotka erottavat lämpimän,
puolilämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan ulkoilmasta,
maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta. Vaippaan eivät kuulu rakennuksen sisäiset
erilaisia tiloja toisistaan erottavat rakennusosat. Lämpimässä alapohjassa ryömintätila ja
lattiarakenne jäävät kokonaisuudessaan päälämmöneristekerroksen lämpimälle puolelle.
Näin ollen rakennuksen ilmatiivis vaippa kiertää perusmuurien sekä maanvastaisen
rakenteen kautta.
Lämpimän alapohjan rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 4. Lämpimän alapohjan
rakennekerrokset ovat ylhäältä alaspäin seuraavat:
-

Lattian pintamateriaali,

-

lattialämmitysputket ja pumpputasoite noin 30 mm (lattialämmitystalot),

-

lastulevy 22 mm, joka on ympäripontattu ja liimattu,

-

lattiapalkit (esim. kertopuu 45x260 k600) ja palkkien välissä on 50 mm
paksuinen jäykkä mineraalivilla (esim. ISOVER RKL-31),
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-

koneellisesti tulo- ja poistoilmanvaihdolla tuuletettu ilmatila, jonka korkeus
palkkien välissä on yli 0,8m RIL 107-2012:n ryömintätilan suosituksen
mukaisesti,

-

kantavat palkkilinjat (esim. liimapuu 140x140 k2900),

-

kantavat ja säädettävät teräspilarit kantavien palkkilinjojen alla (esim. k1500),

-

maata vasten on SPU R tai SPU AL 50 mm ja kantavien linjojen kohdalla on
anturat,

-

XPS 100 mm, myös anturoiden ja perustusten alla.

Lattiarakenteen U-arvo edellä mainitulla rakenteella on 0,59. Maata vasten olevien
rakenteiden U-arvo on 0,13 maan lämmönvastuksen kanssa ja 0,18 ilman maan
lämmönvastusta.

Vakioperustukset

sisältä

ulospäin

sisältävät

seuraavat

rakennekerrokset:
-

SPU R tai SPU AL 100 mm,

-

EPS 100 mm,

-

teräsbetoniperustus 200 mm.

Perustuksien U-arvo on 0,12 maan lämmönvastuksen kanssa ja 0,13 ilman maan
lämmönvastusta.

Kuva 4.

Rakenneleikkaus lämpimästä ryömintätilaisesta alapohjasta.
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2.3 Lämpimän ryömintätilan luokittelu ja vaatimukset
Uudisrakennusta

suunniteltaessa

täytyy

esittää

rakennuksen

lämpöhäviöiden

määräystenmukaisuuden täyttyminen, eli niin sanottu tasauslaskelma. Tasauslaskelmalla
osoitetaan,

että

rakennuksen

vaipan

johtumislämpöhäviöiden,

vuotoilman

ja

ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviö on enintään yhtä suuri, kuin rakennuksen
lämpöhäviö olisi vertailuarvoja käytettäessä. Vertailuarvot on annettu eri rakennusosien
lämmönläpäisykertoimille (U-arvot), ikkunapinta-alalle, rakennuksen ilmavuotoluvulle
ja ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteelle.
Rakennuksen eri rakennusosien lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot on annettu
erikseen lämpimien tilojen ja puolilämpimien tilojen rakennusosille. Näin ollen
rakenteen luokittelu vaikuttaa rakenteen lämmöneristysvaatimuksiin.
Rakennusosien energiatehokkuuden lisäksi asetetaan myös koko rakennuksen
energiatehokkuudelle

vaatimuksia

kokonaisenergiankulutus

saa

olla

E-luvun
enintään

kautta.
yhtä

suuri,

Rakennuksen
kuin

Suomen

rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (Ympäristöministeriö 2012b) esitetyt rajaarvot. Näin ollen myös koko rakennuksen ja sen tilojen luokittelu vaikuttaa
rakennukselle asetettaviin energiatehokkuusvaatimuksiin.
2.3.1 Luokittelu lämpötilan mukaan
Lämmittämätön tila on sellaista tilaa, jota ei ole tarkoitettu lämmityskaudella jatkuvaan
oleskeluun ja jota ei ole tarkoituksellisesti lämmitetty. Lämmittämättömän tilan
lämpötila

seuraa

lämmityskaudella

yleensä

ulkoilman

lämpötilaa.

Energiatehokkuusvaatimukset eivät koske lämmittämätöntä tilaa eikä niitä oteta
huomioon rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä laskettaessa. Lämmittämättömiä tiloja
ovat esimerkiksi lasitetut parvekkeet, ulkonevat kuistit sekä lämmittämättömät
autotallit. (Ympäristöministeriö 2012b).
Lämmintä ryömintätilaista alapohjaa ei erikseen lämmitetä, mutta rakenne on
suunniteltu niin, että sen lämpötila ei myöskään täysin seuraa ulkoilman lämpötilaa.
Koska rakenne myös oleellisesti vaikuttaa rakennuksen lämpöhäviöihin sekä
kosteustekniseen toimintaan, tulee sille asettaa vähimmäisvaatimukset lämpö- ja
kosteusteknistä toimintaa varten. Näin ollen lämmin ryömintätilainen alapohja ei ole

24
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (Ympäristöministeriö 2012b)
määritelty lämmittämätön tila. (Laukkarinen et al. 2013: 180).
Lämmin tila on sellaista tilaa, jonka mitoittavaksi huonelämpötilaksi lämmityskaudella
oleskelu- tai muista syistä valitaan +17 °C tai sitä korkeampi lämpötila
(Ympäristöministeriö 2012b). Ryömintätilan lämpötila ei yleensä ole lämmityskaudella
näin korkea, eikä ryömintätilaa erikseen lämmitetä, jolloin sen olosuhteet eivät vastaa
lämpimän tilan olosuhteita. Näin ollen lämmitä ryömintätilaa ei voi luokitella
lämpimäksi tilaksi.
Puolilämmintä tilaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia
sisävaatetusta käyttäen. Tilan lämpötilaa pidetään lämmityskaudella välillä 5 - 17 °C tai
tilan lämpötila olisi näissä rajoissa ilman mahdollisten tuotantoprosessien synnyttämiä
lämpökuormia. (Ympäristöministeriö 2012b).
Lämmintä ryömintätilaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun ja laskelmien sekä
kenttämittausten perusteella lämpimän ryömintätilan lämpötila lämmityskaudella on
puolilämpimälle tilalle määritellyllä välillä, joten lämpötilaolosuhteiden puolesta
lämmin ryömintätila voidaan luokitella puolilämpimäksi tilaksi. Tällöin sen vaipan osia
koskevat puolilämpimän tilan lämmöneristysvaatimukset. Tila on myös otettava
huomioon rakennuksen ilmavuotoluvun mittauksessa, tasauslaskelmassa sekä E-luvun
määrityksessä. (Laukkarinen et al. 2013: 180).
2.3.2 Lämmin ryömintätilainen alapohja ilmavuotoluvun mittauksessa
Rakennuksen mitattavaan alueeseen otetaan mahdollisuuksien mukaan kaikki
lämmitetyt tai jäähdytetyt tilat ja tilat, joissa on koneellinen ilmanvaihto sekä tilat jotka
ovat selkeästi ilmanpitävän vaipan sisäpuolella. Lähtökohtana mittauksen rajaukselle
on,

että

ulkovaippa

rajaa

mittausalueen

ja

kaikki

lämpimät

tilat

sekä

pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat ovat mittauksessa mukana, kuten myös kaikki tilat
jotka ovat ilmanvaihtoteknisesti samaa osastoa. Mittauksen rajauksessa kannattaa aina
pyrkiä koko rakennuksen mittaamiseen. (Paloniitty 2012).
Aikaisemmin todettiin, että rakennuksen ilmatiivis vaippa kiertää perusmuurien sekä
maanvastaisen rakenteen kautta. Alapohjarakenteiden ilmatiiveys on tärkeä tekijä
mahdollisien maasta tulevien epäpuhtauksien sekä radonkuormituksen pienentämiseksi.
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Näin ollen mitattaessa ilmatiiveyttä tulee lämmin alapohja ottaa mukaan mittaukseen,
jolloin lämpimään ryömintätilaan johtava huoltoluukku avataan mittauksen ajaksi.
Ilmavuotolukua varten lasketaan ilmanpainetta ylläpitävän vaipan pinta-ala, jonka tulee
sisältää myös maanvastaisten rakennusosien pinta-alat. Mittauksen perusteella saatua
ilmavuotolukua käytetään kaikille rakennuksen paine-eroa ylläpitäville vaipanosille.
2.3.3 Lämmin ryömintätilainen alapohja energiaselvityksessä
Suomen rakentamismääräyskokoelman D3 (Ympäristöministeriö 2012b) kohdan 5.1.1
mukaan rakennusta suunniteltaessa on laadittava energiaselvitys. Energiaselvitys on
päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Lämpimien ja puolilämpimien tilojen välistä lämpöhäviötä ei oteta huomioon, sillä
lämpimien tilojen lämpöhäviöt ovat lämpösaantoa puolilämpimiin tiloihin. Lämpimien
ja puolilämpimien tilojen välisen rakenteen tulee kuitenkin täyttää vaatimukset
rakenteen U-arvon suhteen, eli rakenteen U-arvon tulee olla alle 0,6 W/m2K. Mutta jos
ajatellaan ryömintätilan kosteusteknistä toimintaa, niin lattiarakenteen pienemmällä
lämmönvastuksella on ryömintätilan olosuhteille positiivinen vaikutus. Koska
ryömintätilaan ei ole muita kosteuslähteitä, kuin ilmankosteus, niin lämpötilan
kohoaminen parantaa ryömintätilan olosuhteita entisestään. (Laukkarinen et al. 2013:
180-181).
Tilojen lämmitysenergian nettotarve lasketaan johtumislämpöhäviöistä, vuotoilman
lämpöhäviöistä, korvausilman ja tuloilman lämpenemisestä tilassa huonelämpötilaan ja
siitä on vähennetty auringon ja sisäisten lämpökuormien vaikutus (Ympäristöministeriö
2012b). Lämpimässä ryömintätilassa ei käytetä lämmintä käyttövettä, eikä siellä
myöskään ole sisäisiä lämpökuormia auringosta, henkilöistä, valaistuksesta tai
sähkölaitteista, mikä yksinkertaistaa laskentaa tältä osin.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 (Ympäristöministeriö 2012b) mukaan
lämmitetyllä nettoalalla Anetto (m2) tarkoitetaan lämmitettyjen kerrostasoalojen summaa
kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Lämmitetty
nettoala voidaan laskea myös lämmitetystä bruttoalasta, josta on vähennetty ulkoseinien
rakennusosa-ala. Mutta määritelmässä ei oteta kantaa lämmitetyksi nettoalaksi
laskettavan tilan korkeuteen. Standardissa SFS 5139 (2011) kerrostasoala määritellään
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huonealojen ja rakennusosa-alojen summaksi. Huonealan laskentaohjeessa alle 1600mm
koreat tilat rajataan yksiselitteisesti huonealan ulkopuolelle. Rakennusosa-alan
määritelmän mukaan rakennusosiksi katsotaan myös tilat, joiden korkeus on alle
1600mm. Kerrostasoalan määritelmässä rajataan erikseen kerrostasoalasta pois ullakolla
ja kellarikerroksessa olevat tilat, joilla ei ole suunniteltua käyttötarkoitusta. Tällainen on
esimerkiksi yläpohjan ja vesikattorakenteiden väliin jäävä käyttämätön tila korkeudesta
riippumatta.

Näillä

perusteilla

lämmin

ryömintätila

ei

kuulu

Suomen

rakentamismääräyskokoelman osan D3 (Ympäristöministeriö 2012b) tarkoittamaan
lämmitettyyn nettoalaan. (Laukkarinen & Vinha 2014: 7-9).
Jos jonkin käyttötarkoituksen mukainen osa on alle 10 % lämmitetystä nettoalasta, se
voidaan laskea muihin aloihin kuuluvaksi (Ympäristöministeriö 2012b). Kun
ryömintätilaa ei lasketa lämpimään nettoalaan, niin voidaan lämpimän ryömintätilan
energiankulutus käsitellä osana asuintilojen energiankulutusta. Ryömintätila voitaisiin
käsitellä myös erillisenä tilana, mutta tällöin täytyisi tehdä kaksi E-lukulaskelmaa ja
laskenta toisi saman vuotuisen energiankulutuksen, kuin käsitteleminen osana
asuintilojen energiankulutusta. (Laukkarinen & Vinha 2014: 9).

2.4 Lämpimän alapohjan ilmanvaihdon toteutus ja vaatimukset
Lämpimän alapohjan ilma vaihdetaan asunnon kanssa samalla laitteella. Tällöin
ilmanvaihtolaitteessa mahdollisesti esiintyvät käyttökatkot havaitaan nopeammin kuin
silloin, jos ryömintätilan ilmanvaihto olisi toteutettu erillisellä ilmanvaihtolaitteella.
Lämpimän

alapohja

ilmanvaihto

kytketään

asunnon

ilmanvaihdon

tulo-

ja

poistoilmakanavien runkolinjoihin. Ryömintätilaan asennetaan tyypillisesti yksi
tuloilmaventtiili ja yksi poistoilmaventtiili. Venttiilit sijoitetaan talon vastakkaisiin
nurkkiin,

noin

3m

päähän

nurkasta.

Asunnon

ja

ryömintätilan

yhteisenä

ilmanvaihtolaitteena käytetään lämmön talteenotolla varustettua ilmanvaihtokonetta,
jossa lämpö siirretään poistoilmasta tuloilmaan.
Alapohjan ilmanvaihto tulee suunnitella ja säätää siten, että se on hieman alipaineinen
suhteessa asunnon ilmanvaihtoon poissa-, kotona- ja tehostusasennoissa, jolloin
vuotoilma on asunnosta poispäin. Paine-ero tulee mitata ilmanvaihdon säädön
yhteydessä. Paine-erolle ei ole alarajaa eikä ylärajaa, mutta sen olisi hyvä olla vähintään
0,5 Pa mittaustarkkuuden varmistamiseksi ja toisaalta alle 5 Pa alapohjaan tulevien
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ilmavirtausten rajoittamiseksi. Painesuhteet voivat kääntyä lyhytaikaisesti toisin päin
esim. liesituulettimen, keskuspölynimurin tai takan käytön yhteydessä.
2.4.1 Alapohjan poistoilman luokittelu
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 (Ympäristöministeriö 2012a) on
kohdassa 3.4.2.2 esitetty taulukko poistoilmojen luokituksesta. Nämä poistoilmaluokat
on esitetty taulukossa 2.
Lämpimän ryömintätilan poistoilmaluokkaa ei ole yksiselitteisesti määritetty. Mikäli
ryömintätilan poistoilma ei sisällä poistoilmaluokassa 4 esitettyjä pahanhajuisia tai
epäterveellisiä epäpuhtauksia hyväksyttäviä pitoisuuksia ylittäviä määriä, voidaan
olettaa ryömintätilan poistoilman kuuluvan luokkaan 2 tai 3.
Jos esimerkiksi ryömintätilan radonpitoisuus on haitallisen korkea, esimerkiksi yli 600
Bq/m3, voidaan tulkita kyseisen kohteen ryömintätilan poistoilman kuuluvan
poistoilmaluokkaan 4.
Taulukko 2.

Poistoilmaluokitus (Ympäristöministeriö 2012a)
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2.4.2 Ilmanvaihtokoneelle asetettavat vaatimukset
Ilmanvaihtokoneissa on yleisesti käytössä rekuperatiivisia (esim. vastavirtakennoinen)
ja regeneratiivisia (esim. pyöriväkennoinen) lämmöntalteenoton toteutustapoja. Suomen
rakentamismääräyskokoelman osassa D2 (Ympäristöministeriö 2012a) on kohdassa
3.7.2

esitetty

erityyppisten

lämmöntalteenottolaitteiden

käyttömahdollisuudet

poistoilmaluokitusten perusteella.
Sellaisia lämmöntalteenottolaitteita, joissa tulo- ja poistoilma virtaavat vuorotellen
samassa virtausreitissä (regeneratiivinen lämmönsiirrin) voidaan käyttää vain, jos
poistoilmassa on korkeintaan 5 % luokan 3 poistoilmaa, eikä lainkaan luokan 4
poistoilmaa. Yhden perheen asunnossa voidaan kuitenkin käyttää regeneratiivista
lämmönsiirrintä lämmöntalteenottoon luokan 3 ilmasta. (Ympäristöministeriö 2012a).
Mikäli lämpimän alapohjan ryömintätilan poistoilman katsotaan kuuluvan luokkaan 2
tai 3, voidaan ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteena joko regeneratiivista tai
rekuperatiivista laitetta.
Mikäli lämpimän alapohjan ryömintätilan poistoilman katsotaan kuuluvan luokkaan 4,
ei regeneratiivista lämmöntalteenottolaitetta voida käyttää, vaan otettaessa lämpöä
talteen luokan 4 poistoilmasta on yleensä käytettävä virtaavan väliaineen välityksellä
toimivaa

lämmöntalteenottoa,

jossa

tulo-

ja

poistoilma

eivät

sekoitu.

(Ympäristöministeriö 2012a).
2.4.3 Lämpimän ryömintätilan ilmanvaihdon määrä
Lämpimälle ryömintätilalle ei ole olemassa suoraan soveltuvia ohjeita vaadittavista
ilmanvaihtomääristä. Perinteisesti ulkoilmalla tuuletetusta ryömintätilasta ja sisätilojen
ilmanvaihdosta on ohjeita useissa eri lähteissä.
Perinteisen ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilan ilmanvaihdosta on sanottu RIL 107
(2012), Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet –kirjassa näin: ”Ryömintätila on
tuuletettava siten, ettei maaperästä ja ulkoilmasta ilmatilaan tunkeutuvasta kosteudesta
ole

haittaa

rakenteiden

toiminnalle,

kestävyydelle

ja

rakennuksen

tilojen

terveellisyydelle.” ja ”Ryömintätilassa on oltava ympärivuotisesti riittävä tuuletus,
jonka vaikutusalue on koko ryömintätila. Tuuletus on suunniteltava tapauskohtaisesti
erikseen. Tavoiteltava ilmanvaihto on yleensä 0,5-1 vaihtoa tunnissa.”.
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Ulkoilmalla tuulettuvaa ryömintätilaa käsittelevässä LVI-kortissa Toimiva ryömintätila
(2004)

vaaditaan,

että

ryömintätilan

pohjan

tulee

olla

hyvin

eristetty

ja

ilmavaihtuvuuden tulee olla 0,5 1/h ympärivuotisesti. (LVI tiedonjyväkortti 2004).
Radonin torjuntaa käsittelevässä RT-kortissa (2012) on todettu radonin poiston
riittäväksi poistoilmamääräksi 0,2 m3/h/lattianeliö. Lämpimän ryömintätilan ollessa
n.800mm korkea, tulee ilmanvaihdon kertoimeksi 0,25 1/h. (RT ohjekortti 2012).
Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 (Ympäristöministeriö 2012a) on annettu ohje,
että yleensä 2,5 m korkeassa huoneessa ulkoilmavirran määrän täytyy vastata vähintään
ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h. Muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja
rakennetaan siten, että käyttöajan ulkopuolella rakennuksen ilmanvaihtokerroin on
vastaavassa tilassa vähintään 0,2 1/h. (Ympäristöministeriö 2012a).
Ryömintätilan ilmanvaihtomääräksi on toteutetuissa kohteissa valittu puolet asuintilan
ilmanvaihtomäärästä eli alapohjan ilmatilavuus vaihtuu kerran neljässä tunnissa (0,25
1/h). Määrän on todettu pitkäaikaisissa mittauksissa olevan riittävä rakenteen
rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta.

2.5 Alapohjarakenteen teknisten ominaisuuksien laskentamenetelmät
Lämpimän alapohjan U-arvolaskenta sekä alapohjatilan lämpötilan ja suhteellisen
kosteuden kuukausittaisten arvojen laskeminen on esitetty lähdeluettelossa mainituissa
aikaisemmissa julkaisuissa Laukkarinen & Vinha (2014) ja Laukkarinen et al. (2013).
2.5.1 Lämpimän alapohjan tehollisen U-arvon laskenta
Lämpimän alapohjan tehollinen U-arvo on riippuvainen esimerkiksi lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteesta, ilmavuotoluvusta ja rakennuksen pohjan pinta-alasta. Lämpimän
alapohjan tehollisen U-arvon laskentaan vaikuttavat termit on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5.

Lämpimän ryömintätilan U-arvolaskentaan tarvittavat termit (Laukkarinen &
Vinha 2014: 10).

Koko alapohjan tehollinen U-arvo voidaan laskea yhtälöstä (1)
1
𝑈𝑒𝑓

missä

=

1
𝑈𝑓

+

𝐴𝑓
𝐴𝑓 𝑈𝑔 +ℎ𝑃𝑈𝑤 +𝑧𝑃𝑈𝑏𝑤 +𝐻𝐼𝑉,𝐿𝑇𝑂 +𝐻𝑒𝑖𝐿𝑇𝑂

,

(1)

Uef on ryömintätilaisen alapohjan tehollinen U-arvo [W/(m2K)],
Uf on lattiarakenteen U-arvo [W/(m2K)],
Af on ryömintätilan nettoala [m2],
Ug on U-arvo lämpövirralle maan kautta[W/(m2K)],
h on asuintilojen lattiapinnan korkeus rakennuksen ympärillä olevasta
maanpinnasta [m],
P on rakennuksen lämpöhäviöille altis piiri sisämittojen mukaan [m],
Uw on perusmuurin ilmaa vasten olevan osan U-arvo [W/(m2K)],
z on korkeus maanpinnan lämmöneristyksen yläpinnasta ympäröivän
maan pinnalle [m],
Ubw on perusmuurin maata vasten olevan osan U-arvo [W/(m2K)],
HIV,LTO on ominaislämpöhäviö ryömintätilasta lämmöntalteenoton kautta
menevän ilmanvaihdon mukana [W/K],
HeiLTO on ominaislämpöhäviö ryömintätilasta ilmavirran mukana, joka ei
mene lämmöntalteenoton kautta [W/K].

U-arvon laskenta ja eri termien laskennat on käyty läpi tarkemmin julkaisuissa
Laukkarinen & Vinha (2014) ja Laukkarinen et al. (2013). U-arvolaskennan tuloksien
kuvaajat erikokoisille rakennuksille kahdella eri lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteella
ilmavuotoluvun funktiona on esitetty kuvassa 6. Nykyaikaisissa ilmanvaihtokoneissa
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lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 75 % luokkaa ja tiiveysluvut tyypillisesti alle 2,
jolloin alapohjarakenteen tehollinen U-arvo in noin 0,14 – 0,15 W/(m2K). Kuvasta
nähdään ilmavuotoluvun yhden yksikön kasvun kasvattavan tehollista U-arvoa noin
0,005 W/(m2K).

Kuva 6.

Lämpimän alapohjan tehollisen U-arvon riippuvuus ilmavuotoluvusta
(Laukkarinen & Vinha 2014: 31).

2.5.2 Laskennalliset kuukausittaiset lämpötilat
Julkaisussa Laukkarinen & Vinha (2014) on esitetty käsinlaskentamenetelmällä lasketut
kuukausitason

lämpötilat

lämpimässä

alapohjassa,

energiankulutukseltaan

samanlaisessa ulkoilmalla tuulettuvassa alapohjassa sekä ulko- ja sisäilmassa.
Ulkoilman arvoina on käytetty rakennusfysikaalisen testivuoden Jokioinen 2004 arvoja.
Lasketut kuukausiarvot on esitetty kuvassa 7. Laskenta on tehty rakennukselle, jonka
pohjan koko on 15 m x 8 m. Lämpimässä alapohjassa lattiarakenteen U-arvo on 0,39
W/(m2K) ja ilmaa vasten olevan perusmuurin sekä maanvastaisen alapohjan U-arvo on
0,13

W/(m2K).

Lämpimässä

alapohjassa

ilmanvaihtuvuus

on

0,25

1/h

ja

lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 45%. Ulkoilmalla tuulettuvassa alapohjassa
lattiarakenteen U-arvo on 0,19 W/(m2K), ilmaa vasten olevan perusmuurin U-arvo on
0,34 W/(m2K) ja maa-alapohjan U-arvo on 0,48 W/(m2K). Ulkoilmalla tuulettuvan
alapohjan ilmanvaihtuvuus on 0,5 1/h.
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Kuva 7.

Kuukausittaiset lämpötilat sisätiloissa, lämpimässä alapohjassa, ulkoilmalla
tuulettuvassa alapohjassa sekä ulkoilmassa rakennusfysikaalisena
testivuotena Jokioinen 2004 (Laukkarinen & Vinha 2014: 31).

2.5.3 Laskennallinen kuukausittainen suhteellinen kosteus
Julkaisussa Laukkarinen & Vinha (2014) on esitetty myös kuukausittaiset suhteellisen
kosteuden arvot lämpimässä alapohjassa ja perinteisessä ulkoilmalla tuulettuvassa
alapohjassa

edellisessä

luvussa

esitetyillä

lämpötiloilla.

Arvot

on

laskettu

rakennusfysikaalisen testivuoden Jokioinen 2004 vesihöyrypitoisuuksien mukaan niin,
että alapohjatilaan ei tule kosteuslisää tai tulee 2 g/m3 kosteuslisä. Lasketut
kuukausittaiset suhteellisen kosteuden arvot on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8.

Kuukausittaiset suhteellisen kosteuden arvot lämpimässä alapohjassa sekä
perinteisessä ulkoilmalla tuulettuvassa alapohjassa rakennusfysikaalisena
testivuotena Jokioinen 2004 (Laukkarinen & Vinha 2014: 33).

2.6 Empiiristen mittausten suorittaminen
Kenttämittauksia lämpimän alapohjan rakennusfysikaalisen toiminnan varmistamiseksi
suoritettiin kaikkiaan yhdeksässä kohteessa aikavälillä 16.2.2012 – 31.5.2015. Kohteista
kahdeksan sijaitsee Helsingissä ja yksi Torniossa. Tutkittavien kohteiden valintaan
vaikutti osaltaan myös rakennusvalvontaviranomainen, sillä Helsingin kaupungin
rakennusvalvonnan teknillinen neuvottelukunta on määrännyt muutamat ensimmäiset
lämpimän ryömintätilaisen alapohjan omaavat kohteet koerakennuskohteiksi Helsingin
kaupungin rakennusjärjestyksen 32§:n mukaisesti.
Rakennusvalvontavirasto määräsi osassa kohteita, että ryömintätilan olosuhteita ja
rakenteiden käyttäytymistä tulee seurata asiantuntijan laatiman mittaus-, tarkkailu- ja
raportointiohjelman mukaisesti. Seurattavia asioita ovat mm. ryömintätilan lämpötila,
suhteellinen

kosteus

ja

alipaineisuus.

Seurantaohjelma

oli

toimitettava

rakennusvalvontavirastoon ennen rakennusluvan myöntämistä. Myös seurannan tulokset
oli toimitettava rakennusvalvontavirastoon. Lisäksi neuvottelukunta muistutti, että
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee selkeästi kertoa, että lämmintä
alapohjatilaa ei saa käyttää varastona ja ohjeessa tulee myös kertoa miten alapohjatilaa
ja siihen liittyviä laitteita ja rakenteita tulee käyttää ja huoltaa. Kaikki tutkittavat kohteet
on valmistettu tilaelementtitekniikalla.
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2.6.1 Kohteet HKI 1 - 6
Kohteet HKI 1 – 6 sijaitsevat Helsingissä samalla alueella, jossa on yksi- ja
kaksikerroksisia rakennuksia. Rakennukset on otettu käyttöön vuosina 2012 ja 2013.
Kohde HKI 1 on kolmen asunnon kaksikerroksisen rivitalon keskimmäinen huoneisto.
HKI 2, HKI 5 ja HKI 6 ovat kaksikerroksisten paritalojen päätyhuoneistoja. Kohteet
HKI 3 ja HKI 4 ovat omakotitaloja.

Kuva 9.

Yleisnäkymä kohteen HKI 5 ryömintätilasta.

Rakennukset on perustettu teräspaalujen varaan ja perustukset on muurattu anturapalkin
päälle eristeharkoista. Harkkojen ulkopinta on rapattu ja sisäpintaan on asennettu 50
mm paksu alumiinilaminaattipintainen polyuretaanilevy. Maata vasten on 120 mm
paksu alumiinilaminaattipintainen polyuretaanilevy. Rakennusten alapohjat ovat
keskenään samanlaisia ja rakenteen leikkauskuva on esitetty kuvassa 10. Ainoa
poikkeus kohteiden alapohjissa on ryömintätilassa olevien polyuretaanilevyjen
teippauksessa. Kohteessa HKI 1 polyuretaanilevyjen saumat on teipattu alumiiniteipillä
ja kohteissa HKI 5 ja HKI 6 ne on teipattu Tescon No.1-teipillä. Kohteiden HKI 2, HKI
3 ja HKI 4 polyuretaanilevyjen saumoja ei ole teipattu lainkaan, vaan saumoihin on
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laitettu ainoastaan polyuretaanivaahto. Yleisnäkymä kohteen HKI 5 alapohjasta on
esitetty kuvassa 9. Kaikkien huoneistojen alapohjaan on kulkuaukko perustusten läpi
terassin alta. Kulkuaukoissa on alumiininen eristetty luukku. Asuintiloista ei ole
kulkuaukkoa ryömintätilaan.

Kuva 10. Kohteiden HKI 1 – 6 alapohjan leikkauskuva.

Kohteiden ilmanvaihto on toteutettu siten, että alapohjan tuloilma tulee samalta
ilmanvaihtokoneelta, jolla vaihdetaan asuintilojen ilma, lämmöntalteenottolaitteen
kautta ja poistoilma imetään erillispoistolla rakennuksen katolle. Ilmanvaihtokoneet
ovat pyöriväkennoisia, eli regeneratiivisia.
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2.6.2 Kohde HKI 7
Kohde HKI 7 sijaitsee Helsingin Vesalassa omakotitalovaltaisella alueella. Kohde on
yksikerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 102 m2.

Rakennus on otettu

käyttöön elokuussa 2012.

Kuva 11. Yleisnäkymä kohteen HKI 7 ryömintätilasta.

Rakennus on perustettu teräspaalujen varaan ja perustukset on valettu betonista
paikanpäällä. Kohteessa kiertää perustukset ulkoseinien alla ja talon keskellä on harjan
suuntaisesti perustuslinja. Lattian kantavana rakenteena on 45x300 mm kertopuupalkit
600 mm jaolla. Perustuksen sisäpintaan on kiinnitetty 160 mm paksu polyuretaanilevy
ja maata vasten on 70mm XPS-eriste ja sen päällä 100 mm paksu polyuretaanilevy.
Alapohjarakenteen

periaatteellinen

leikkauskuva

on

esitetty

kuvassa

12.

Polyuretaanilevyjen saumat on teipattu Tescon No.1-teipillä. Kuvassa 11 on esitetty
yleiskuva kohteen alapohjatilasta. Alapohjaan on kulkuaukko perustusten läpi terassin
alta. Kulkuaukossa on alumiininen eristetty luukku. Asuintiloista ei ole kulkuaukkoa
alapohjatilaan.
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Kuva 12. Kohteen HKI 7 alapohjan leikkauskuva.

Kohteen ilmanvaihto on toteutettu siten, että ryömintätilan tuloilma tulee samalta
ilmanvaihtokoneelta, jolla vaihdetaan asuintilojen ilma, lämmöntalteenottolaitteen
kautta.

Poistoilma

puolestaan

menee

suoraan

ulos

ilmanvaihtokoneen

poistoilmapuhaltimen kautta, eikä kulje lämmönvaihtimen läpi. Ilmanvaihtokoneessa on
erillinen kanavayhde lämmöntalteenoton ohitukselle, jota kautta ryömintätilan ilma
poistetaan. Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaite on pyöriväkennoinen, eli
regeneratiivinen.
2.6.3 Kohde HKI 8
Kohde HKI 8 sijaitsee Helsingin Suutarilassa omakotitalovaltaisella alueella. Kohde on
yksikerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 90 m2.
käyttöön loppuvuodesta 2012.

Rakennus on otettu
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Kuva 13. Kohteen HKI 8 alapohjaa rakennusvaiheessa.

Rakennus on perustettu teräspaalujen varaan ja perustukset on valettu betonista
paikanpäällä. Kohteessa kiertää perustukset ulkoseinien alla. Lattian kantavana
rakenteena on 45x150 mm kertopuupalkit 600 mm jaolla. Lattiapalkkien alla on
välikannattimina kaksi teräspaalujen varassa olevaa kertopuupalkki-linjaa. Perustuksen
sisäpintaan on kiinnitetty kolme kerrosta 100 mm paksuja EPS-eristelevyjä. Maata
vasten on 80 mm paksu maanvarainen betonilaatta, jonka alla on 200 mm EPS-eristettä.
Kuvassa 13 on esitetty alapohja rakennusvaiheessa ja kuvassa 14 on alapohjarakenteen
leikkauskuva. Ryömintätilaan menee kulkuaukko lämpimän varaston lattiasta,
kulkuaukossa on alumiinirakenteinen tiivistetty luukku.
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Kuva 14. Kohteen HKI 8 alapohjan leikkauskuva.

Kohteen ilmanvaihto on toteutettu siten, että ryömintätilan ilma vaihdetaan samalla
regeneratiivisella, eli pyörivällä lämmönsiirtimellä varustetulla ilmanvaihtokoneella,
jolla vaihdetaan asuintilojen ilma. Kohteessa siis sekä ryömintätilan tulo-, että
poistoilma menevät regeneratiivisen lämmöntalteenottolaitteen kautta.
2.6.4 Kohde TORNIO
Kohde

TORNIO

sijaitsee

Torniossa

haja-asutusalueella.

Kohde

on

puolitoistakerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 146 m2. Rakennus on otettu
käyttöön joulukuussa 2012.
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Kuva 15. Kohteen TORNIO tilaelementtien asennus käynnissä.

Rakennus on perustettu maanvaraisesti ja perustukset on valettu betonista paikanpäällä.
Kohteessa kiertää perustukset ulkoseinien alla. Lattian kantavana rakenteena on 45x150
mm kertopuupalkit 600 mm jaolla. Lattiapalkkien alla on välikannattimina neljä
teräsjalkojen varassa olevaa liimapuupalkki-linjaa. Perustuksen sisäpintaan on
kiinnitetty kolme kerrosta 100 mm paksuja EPS-eristelevyjä. Maata vasten on 80 mm
paksu maanvarainen betonilaatta, jonka alla on 200 mm EPS-eristettä. Kuvassa 15
näkyy alapohja rakennusvaiheessa ja kuvassa 16 on alapohjarakenteen leikkauskuva.
Ryömintätilaan

menee

kulkuaukko

alumiinirakenteinen tiivistetty luukku.

vaatehuoneen

lattiasta,

kulkuaukossa

on
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Kuva 16. Kohteen TORNIO alapohjan leikkauskuva.

Kohteen ilmanvaihto on toteutettu siten, että ryömintätilan ilma vaihdetaan samalla
regeneratiivisella, eli pyörivällä lämmönsiirtimellä varustetulla ilmanvaihtokoneella,
jolla vaihdetaan asuintilojen ilma. Kohteessa siis sekä ryömintätilan tulo-, että
poistoilma menevät regeneratiivisen lämmöntalteenottolaitteen kautta.

2.7 Mittausmenetelmät ja mittausten suorittaminen
Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan teknillinen neuvottelukunta vaati osassa
kohteita seurattavaksi ryömintätilan lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja alipaineisuutta.
Päätimme lisäksi seurata myös radonpitoisuutta sekä ilman mikrobipitoisuutta
asunnoissa ja ryömintätiloissa. Lisäksi teimme kohteisiin ilmatiiviysmittauksia.
Seuraavaksi esitellään kunkin mitattavan asian mittausmenetelmät.
2.7.1 Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta
Suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mitattiin jatkuvasti lämpimässä alapohjatilassa
Keytag KTL-508-loggereilla. Rakennuksen alapohjatilaan asennettiin loggereita 5 - 15
kpl keskialueelle ja reunoille. Loggerit asennettiin alapohjatilaan 5 - 15 senttimetrin
etäisyydelle alapohjarakenteen pinnoista. Loggerin sijoitustapa alapohjatilaan on esitetty
kuvassa 17. Käytetyn lämpötila- ja kosteusloggerin tekniset tiedot on esitetty taulukossa
3.
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Taulukko 3.

Keytag KTL-508 -loggerin tekniset tiedot (Teknocalor 2016).

Tekniset tiedot
Mittausalue
- kosteus
- lämpötila
Tarkkuus
Muisti
Tallennusväli
Mittauksen aloitus ja lopetus
Toiminta- ja hälytysvalo
Mitat ja paino

Keytag KTL-508
0...100 % s.k
-40 °C...+85 °C
±0,8 °C
±3 % s.k.
8 000 pistettä
ohjelmoitavissa 30 sekunnista
useisiin tunteihin
kenttäkäynnistys, viiveajastus,
jatkuva mittaus tai pisteiden
lukumäärä
on
86x54,5x8,6mm 35g

Kuva 17. Lämpötila- ja kosteusloggeri alapohjassa.

Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvoja tallennettiin loggereihin kuusi kertaa
vuorokaudessa eli neljän tunnin välein. Loggereiden tallettamat arvot luettiin noin
puolen vuoden välein.
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Muista kohteista poiketen kohteen HKI 8 ryömintätilan lämpötilan ja suhteellisen
kosteuden arvot mitattiin tunnin välein kahdeksasta mittauspisteestä etäluettavalla
loggerilaitteistolla.

Kyseisen

mittalaitteiston

tarkkuudeksi

valmistaja

ilmoittaa

suhteellisen kosteuden osalta ±3% ja lämpötilan osalta ±0,4°C.
Kohteissa HKI 7 ja TORNIO mitattiin samalla tavalla myös sisäilman lämpötilan ja
suhteellisen kosteuden arvot.
Ulkoilman olosuhteet mitattiin Tornion mittauskohteessa loggerilla ja Helsingin
kohteiden ulkoilman olosuhteet on mitattu Ilmatieteenlaitoksen Helsinki-Vantaan
lentoaseman sääasemalla.
2.7.2 Ilmanpaine-erojen mittaus
Huoneiston ja alapohjan välinen painesuhde mitattiin tallentavalla paine-eromittarilla
Velocicalc Plus-9565-P. Paine-eromittaus suoritettiin siten, että tallennus tapahtui
puolen tunnin välein vähintään kuukauden aikajaksolla. Paine-eromittaus suoritettiin
viidessä kohteessa, kohteina olivat HKI 1, HKI 4, HKI 5, HKI 7 ja HKI 8.
Paine-eromittari asennettiin toimimaan alapohjatilaan ja paine-eromittaus suoritettiin
lattiarakenteen läpi. Mittarin ilmaputket asennettiin kaikissa kohteissa siten, että
huoneiston puolelle menevä putki vietiin läpi tyhjästä varauskohdasta käyttöveden
jakotukkien alla olevasta suojakaukalosta ja ryömintätilan puoleinen ilmaputki jätettiin
vapaasti ryömintätilan ilmatilaan. Paine-eromittari on esitetty asennettuna alapohjaan
kuvassa 18. Taulukossa 4 on esitetty käytetyn paine-eromittarin tekniset tiedot.
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Taulukko 4.

Paine-eromittarin tekniset tiedot (TSI Incorporated 2011).

Velocicalc Plus 9565-P
Tekniset tiedot
Integroitu paineanturi
- Paine
- Nopeus pitot-putkella
- Tilavuusvirta
Resoluutiot
- paine
- nopeus pitot-putkella
- nopeus kuumalangalla
- lämpötila
- suhteellinen kosteus
- hiilidioksidi
- hiilimonoksidi
Tallennustoiminnot
- Muisti
- Loggausväli
- Aikavakio
Mitat ja paino
- Laite
- Kuumalanka 960/964
- Kuumalanka 962/966
Käyttölämpötila
Varastointilämpötila
Virtalähde

Mittausalue

Tarkkuus

± 3735 Pa
1.27...78.7 m/s
l/s tai m³/h

± 1% ± 1 Pa
± 1.5% (10.16 m/s)

1 Pa
0.01 m/s
0.01 m/s
0.1 °C
0.10 %
1 ppm
0.1 ppm
26 500 pistettä, 100 ryhmää
1s...1h
Käyttäjän valittavissa
97 x 21 x 53mm, 360 g
max. 1016mm (7-13mm)
taittuva osa 163mm (9.5mm)
5...45°C
-20...+60°C
4 x AA-alkaliparisto tai
verkkovirta, myös ladattavia
paristoja voi käyttää
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Kuva 18. Paine-eromittari asennettuna alapohjatilassa.

2.7.3 Ilmatiiviysmittaukset
Tiiviysmittauksilla selvitettiin rakennusten vaipan ilmanpitävyyttä. Yhdessäkään
tutkittavista kohteista ei tiiviysmittausta suoritettu luvussa 2.2.2 mainitulla tavalla
asunnon ja ryömintätilan välinen huoltoluukku auki. Seitsemässä tutkittavista kohteista
se olisi mahdotonta, sillä kulku ryömintätilaan oli näissä ensimmäisissä lämpimissä
alapohjissa ulkokautta.
Seitsemässä kohteessa tehtiin tiiviysmittaus asunnon osalle, joista kahdessa mittaus
toistettiin kolmen vuoden kuluttua, jotta saataisiin kuvaa ilmatiiviyden pysymisestä.
Kahteen kohteeseen tehtiin tiiviysmittaus alapohjatilalle.
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Kuva 19. Ilmatiiviysmittaus käynnissä kohteessa HKI 7.

Rakennusten ilmanvuotoluvut selvitettiin paine-eromenetelmällä standardin SFS EN
13829 (2000) menetelmä B:n mukaan. Mittausmenetelmässä B rakennuksen
tarkoituksen mukaiset aukot, tulisijat ja hormit suljetaan tiiviisti joko käyttämällä
tarkoitukseen soveltuvia tiivistyspalloja tai muulla luotettavalla tavalla kuten
teippaamisella.

Tiiviysmittaus

voidaan

suorittaa

joko

rakennuksen

omilla

ilmavaihtokoneilla tai sitä varten tehdyllä painekoelaitteistolla. Ilmavuotoluku tulisi
ensisijaisesti suorittaa painekoelaitteistolla, koska sillä saatu mittaustulos on
luotettavampi. Painekokeessa määritetään ilman tilavuusvirta, joka täytyy puhaltaa
rakennukseen (ylipainekoe) tai sieltä pois (alipainekoe), jotta rakennuksen ulkovaipan
yli saadaan haluttu paine-ero. Ilman tilavuusvirrat määritetään portaittain eri paine-
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eroilla vähintään 5 eri paine-erolla sekä vähintään 50 Pa paine-erossa. Ilmavuotoluvut
(n50- ja q50-luku) lasketaan mitatusta tilavuusilmavirrasta. Mittaukset suoritettiin
painekoelaitteistolla, jossa paine-ero tuotetaan puhaltimella varustetulla paineovella.
Mittauksia suoritettiin useiden mittaajien toimesta ja mittauksissa käytettiin laitteita
Minneapolis Blower Door DG700 (kuvassa 19) tai Retrotec 3000 SR.
2.7.4 Radonmittaukset
Huoneilman sekä ryömintätilan ilman radonpitoisuutta mitattiin radonmittauspurkeilla
viidessä kohteessa. Kohteisiin HKI 1,4,5,7 ja 8 asennettiin ryömintätilaan ja
asuintiloihin radonpurkit radonmittausta varten. Radonpurkit noudettiin asennuspäivän
aamuna Säteilyturvakeskuksen toimistolta. Kahden kuukauden mittauksen jälkeen
purkit

toimitettiin

Säteilyturvakeskukselle.

Näytteenotto

tehtiin

talvella

2013

tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana säteilyturvakeskuksen ohjeita noudattaen.
Kuvassa 20 on esitetty radonmittauspurkki asennettuna ryömintätilaan lattiarakenteen
pohjassa olevan laudan päälle.

Kuva 20. Radonmittauspurkki ryömintätilassa.
2.7.5 Ilmanäytteiden ottaminen ja analysointi
Ilmanäytteiden avulla tutkittiin sisäilman ja ryömintätilan ilman mikrobien määrää
viidessä kohteessa. Kohteista HKI 1,4,5,7 ja 8 otettiin sisäilmanäyte ja alapohjan
ilmanäyte mikrobianalyysia varten. Näytteenottojen aikaan Helsingissä oli lunta maassa
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ja ulkona oli pakkaskeli. Näytteet on analysoitu Työterveyslaitoksen Helsingin
toimipisteessä.
Ilmanäytteet otettiin 6-vaiheimpaktorilla eli Andersen-keräimellä. Andersen-keräin ja
pumppu on esitetty kuvassa 21. Andersen-keräimen läpi imettiin ilmaa pumpulla, jolloin
ilmassa olevat mikrobit kulkeutuivat ilmavirran mukana keräimen kasvatusalustoille.
Andersen-keräimen sisälle laitettiin erikokoisten siivilöiden jakamaan kuuteen eri
tasoon kasvatusalustoina toimivia maljoja. Sienille käytettiin kahta eri kasvatusalustaa,
mallasuutealustaa
Bakteereille

(Hagem-agar)

puolestaan

ja

dikloranglyseroli

käytettiin

(DG18)

-kasvatusalustaa.

tryptoni-hiivauuteglukoosiagar

(THG)

-

kasvatusalustaa.

Kuva 21. Andersen-keräimen valmistelua lasten makuuhuoneessa kohteessa HKI 7.

Ilmanäytteiden ottaminen tapahtui sisäilmanäytteiden osalta Asumisterveysoppaassa
(2009)

esitettyjen

ohjeiden

mukaan.

Näytteet

otettiin

kussakin

asunnossa

oleskeluvyöhykkeeltä, noin yhden metrin korkeudelta. Ennen jokaista mittausta
Andersen-keräin

puhdistettiin 70 %:lla alkoholilla ja kuivattiin huolellisesti

käsipyyhepaperilla. Keräin asetettiin alkoholilla puhdistetun muovialustan päälle.
Keräimen läpi imettiin sisäilmaa pumpulla. Näytteenoton jälkeen samaan sarjaan
kuuluvat maljat teipattiin yhteen ja näytteet laitettiin eristettyyn kuljetuslaatikkoon.
Ryömintätilassa näytteenotto poikkesi Asumisterveysoppaan (2009) esitetyistä ohjeista
siten, että näytteenotto suoritettiin ryömintätilan lattian tasossa, sillä ryömintätilan
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korkeus tutkittavissa kohteissa oli alle metrin korkuinen. Muilta osin näytteenotto
suoritettiin samalla tavoin, kuin asunnossakin. Ryömintätilan näytteenoton järjestely on
esitetty kuvassa 22.

Kuva 22. Andersen-keräin ja pumppu ryömitätilassa kohteessa HKI 7.

Maljat toimitettiin pääasiassa mittauspäivänä laboratorioon, osa näytteistä otettiin iltaaikaan, jolloin maljat toimitettiin laboratorioon mittausta seuraavana päivänä. Maljoista
määritettiin Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteessä akkreditoidulla menetelmällä
bakteeri-, aktinomykeetti- ja sienipitoisuudet sekä sienten suvut.
Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003, s. 82-83) mukaan maljat
kasvatetaan alaspäin käännettynä 25±3 ºC:ssa seitsemän vuorokauden ajan (bakteerit ja
sienet) ja neljäntoista vuorokauden ajan (aktinomykeetit). Kasvatusajan jälkeen
maljoilta lasketaan mikrobipesäkkeiden määrä, joka jaetaan ilmanäytteen tilavuudella,
jolloin saadaan pesäkkeen muodostavien yksikköjen määrä ilmakuutiota kohden
(cfu/m3).
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3 TULOKSET
Kohteissa tehtyjen mittausten tulokset on esitetty tässä luvussa, kustakin mitatusta
suureesta erikseen. Taulukossa 5 on esitetty kussakin kohteessa suoritetut mittaukset.
Taulukko 5.

Tutkimuskohteissa suoritetut mittaukset.
Suoritetut mittaukset

Kohde

Lämpötilan Suhteellisen Radon- Tiiveysmittaus
seuranta
kosteuden mittaus
asunto
seuranta

Tiiveysmittaus Paine-ero Mikrobialapohja
mittaus mittaus

HKI 1

x (14 kk)

x (14 kk)

x

x

-

x

x

HKI 2

x (28 kk)

x (28 kk)

-

x

-

-

-

HKI 3

x (14 kk)

x (14 kk)

-

x

-

-

-

HKI 4

x (31 kk)

x (31 kk)

x

x (2 krt.)

-

x

x

HKI 5

x (21 kk)

x (21 kk)

x

x (2 krt.)

x

x

x

HKI 6

x (28 kk)

x (28 kk)

-

x

-

-

-

HKI 7

x (17 kk)

x (17 kk)

x

x

x

x

x

HKI 8

x (9 kk)

x (9 kk)

x

-

x

x

x

TORNIO

x (26 kk)

x (26 kk)

-

-

-

-

-

3.1 Lämpötila ja suhteellinen kosteus
Lämpimän alapohjan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin kaikissa yhdeksässä
mittauskohteessa keskimäärin 21 kuukauden ajan. Kooste kaikkien kohteiden
lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannasta on esitetty taulukossa 6. Kuhunkin
kohteeseen on perehdytty jäljempänä tarkemmin.
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Taulukko 6.

Kooste kohteiden ryömintätilan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
seurannasta.

Kohde

Loggereiden
määrä

Mittaus
ajanjakso

Mittausaika

RH (%)
vaihteluväli

RH (%)
keskiarvo

T (°C)
vaihteluväli

T (°C)
keskiarvo

HKI 1

5

9/2012-10/2013

14 kk

24.3-80.4

53.6

7.7-23.0

15.0

HKI 2

5

2/2013-5/2015

28 kk

39.6-79.6

61.5

7.2-23.0

15.5

HKI 3

5

9/2012-10/2013

14 kk

32.2-71.0

52.1

14.0-22.0

17.8

HKI 4

15

3/2012-9/2014

31 kk

26.1-80.0

53.4

11.0-22.9

17.4

HKI 5

5

2/2012-10/2013

21 kk

29.6-79.5

56.9

7.7-21.8

16.4

HKI 6

5

2/2013-5/2015

28 kk

35.0-74.7

55.6

10.5-22.8

16.8

HKI 7

10

5/2012-10/2013

17 kk

25.7-78.2

52.9

13.7-22.5

18.6

HKI 8

7

1/2013-11/2013

11 kk

24.1-80.0

54.9

14.6-24.1

18.5

TORNIO

5

1/2013-3/2015

26 kk

29.5-81.6

51.6

15.0-22.5

18.4

KA

21 kk

54.7

3.1.1 Kohde HKI 1
Kohteen HKI 1 alapohjassa oli viisi Keytag KTL-508-loggeria ajalla 28.8.2012 –
21.10.2013, eli noin 14 kuukauden ajan. Asuintiloissa ei ollut loggeria ja ulkoilman
tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viiden loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 24,3 – 80.4 % välillä,
keskiarvon ollessa 53.6 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana elokuu vuonna 2013, tuolloin viiden loggerin
keskiarvo oli 69,3 %. Kuvassa 23 on esitetty suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä
suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta.
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Kuva 23. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 1.

Kohteessa viiden loggerin mittaama lämpötila vaihteli 7,7 – 23,0 °C välillä, keskiarvon
ollessa 15,0 °C. Kuvassa 24 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja ulkoilmassa koko
mittausajalta.
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Kuva 24. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 1.
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3.1.2 Kohde HKI 2
Kohteen HKI 2 alapohjassa oli viisi Keytag KTL-508-loggeria ajalla 28.1.2013 –
31.5.2015, eli noin 28 kuukauden ajan. Loggereista kahden paristot tyhjenivät
marraskuussa 2013, mutta kolme loggeria toimi toukokuun 2015 loppuun asti.
Asuintiloissa ei ollut loggeria ja ulkoilman tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen HelsinkiVantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viiden loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 39,6 – 79.6 % välillä,
keskiarvon ollessa 61.5 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana elokuu vuonna 2013, tuolloin viiden loggerin
keskiarvo oli 71,21 %. Kuvassa 25 on esitetty suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä
suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta.
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Kuva 25. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 2.

Kohteessa viiden loggerin mittaama lämpötila vaihteli 7,2 – 23,0 °C välillä, keskiarvon
ollessa 15,5 °C. Kuvassa 26 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja ulkoilmassa koko
mittausajalta.
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Kuva 26. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 2.

3.1.3 Kohde HKI 3
Kohteen HKI 3 alapohjassa oli viisi Keytag KTL-508-loggeria ajalla 28.8.2012 –
21.10.2013, eli noin 14 kuukauden ajan. Asuintiloissa ei ollut loggeria ja ulkoilman
tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viiden loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 32,2 – 71.0 % välillä,
keskiarvon ollessa 52.1 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana syyskuu vuonna 2012, tuolloin viiden loggerin
keskiarvo oli 65,2 %. Kuvassa 27 on esitetty suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä
suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta.
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Kuva 27. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 3.

Kohteessa viiden loggerin mittaama lämpötila vaihteli 14,0 – 22,0 °C välillä, keskiarvon
ollessa 17,8 °C. Kuvassa 28 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja ulkoilmassa koko
mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila alapohjatilassa pysyy melko vakaana, sen
ollessa talviaikaan noin 16 °C ja vastaavasti kesän ja syksyn aikana noin 20 °C.
Kaikkein kovimmilla pakkasilla alapohjatilan lämpötila laski myös, sen ollessa
alimmillaan 14,0 °C.
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Kuva 28. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 3.

3.1.4 Kohde HKI 4
Kohde HKI 4 oli tehostetussa seurannassa ja kohteen alapohjassa oli viisitoista Keytag
KTL-508-loggeria ajalla 9.3.2012 – 30.9.2014, eli noin 31 kuukauden ajan.
Asuintiloissa ei ollut loggeria ja ulkoilman tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen HelsinkiVantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viidentoista loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 26,1 – 80.0 %
välillä, keskiarvon ollessa 53.4 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana elokuu vuonna 2013, tuolloin viidentoista loggerin
keskiarvo oli 68,7 %. Kuvassa 29 on esitetty suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä
suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta.
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Kuva 29. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 4.

Kohteessa viidentoista loggerin mittaama lämpötila vaihteli 11,0 – 22,9 °C välillä,
keskiarvon ollessa 17,4 °C. Kuvassa 30 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja
ulkoilmassa koko mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila alapohjatilassa pysyy
melko vakaana, sen ollessa talviaikaan noin 15 °C ja vastaavasti kesän ja syksyn aikana
noin 20 °C.
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Kuva 30. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 4.

3.1.5 Kohde HKI 5
Kohteen HKI 5 alapohjassa oli viisi Keytag KTL-508-loggeria ajalla 16.2.2012 –
21.10.2013, eli noin 21 kuukauden ajan. Asuintiloissa ei ollut loggeria ja ulkoilman
tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viiden loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 29,6 – 79.5 % välillä,
keskiarvon ollessa 56,9 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana elokuu vuonna 2012, tuolloin viiden loggerin
keskiarvo oli 67,2 %. Kuvassa 31 on esitetty suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä
suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta. Kuvassa näkyy
myös suurta kosteusvaihtelua alapohjatilassa ajanjaksolla 28.8.2012 – 31.10.2012, joka
johtuu siitä, että ulkoa ryömintätilaan johtava kulkuluukku oli auki tuon ajanjakson.
Kulkuluukku oli jäänyt auki vahingossa huoltotöiden yhteydessä.
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Kuva 31. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 5.

Kohteessa viiden loggerin mittaama lämpötila vaihteli 7,7 – 21,8 °C välillä, keskiarvon
ollessa 16,4 °C. Kuvassa 32 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja ulkoilmassa koko
mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila alapohjatilassa on talviaikaan noin 13 –
15 °C ja lämpötila nousee kesän ja syksyn ajaksi 20 °C tuntumaan. Kuvasta myös
nähdään, että kylmintä alapohjatilassa on ollut 27.10.2012 johtuen avoimesta
kulkuluukusta.
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Kuva 32. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 5.

3.1.6 Kohde HKI 6
Kohteen HKI 6 alapohjassa oli viisi Keytag KTL-508-loggeria ajalla 28.1.2013 –
31.5.2015, eli noin 28 kuukauden ajan. Asuintiloissa ei ollut loggeria ja ulkoilman
tiedot ovat Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viiden loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 35,0 – 74.7 % välillä,
keskiarvon ollessa 55.6 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana elokuu vuonna 2013, tuolloin viiden loggerin
keskiarvo oli 68,1 %. Kuvassa 33 on esitetty suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä
suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta.
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Kuva 33. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 6.

Kohteessa neljän loggerin mittaama lämpötila vaihteli 10,5 – 22,8 °C välillä, keskiarvon
ollessa 16,8 °C. Kuvassa 34 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja ulkoilmassa koko
mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila alapohjatilassa on talviaikaan noin 15 °C
ja on laskenut kovimmilla pakkasilla 10 °C tuntumaan. Vastaavasti kesän ja syksyn
aikana lämpötila nousee lähelle 20 °C ja hellejaksoilla ylikin.
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Kuva 34. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 6.

3.1.7 Kohde HKI 7
Kohteen HKI 7 alapohjassa oli kymmenen Keytag KTL-508-loggeria ajalla 18.5.2012 –
21.10.2013, eli noin 17 kuukauden ajan. Lisäksi kohteessa oli yksi loggeri huonetilassa
olohuoneen kirjahyllyssä. Sisätilojen loggeri asennettiin mittaamaan noin kolme
kuukautta alapohjan loggereita myöhemmin 28.8.2012. Ulkoilman tiedot ovat
Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentokentän mittausasemalta.
Alapohjatilan kymmenestä loggerista kaksi antoi virheellistä dataa. Kohteessa
kahdeksan loggerin mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 13,7 – 78,2 % välillä,
keskiarvon ollessa 52,9 %. Vastaavasti sisätiloissa suhteellinen kosteus vaihteli 11,1 –
64,1 % välillä. Kuvassa 35 on esitetty suhteellisen kosteuden arvo alapohjatilassa ja
sisätiloissa sekä suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo ulkoilmassa koko mittausajalta.
Alapohjatilan suhteellinen kosteus on tasaisesti noin 10 - 20 prosenttia suurempi, kuin
huoneilman.
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Kuva 35. Alapohjatilan sekä sisäilman suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen
kosteuden viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan
lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 7.

Kohteessa kahdeksan loggerin mittaama lämpötila vaihteli 13,7 – 22,5 °C välillä,
keskiarvon ollessa 18,6 °C. Kuvassa 36 on esitetty lämpötila alapohjatilassa, sisätiloissa
ja ulkoilmassa koko mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila alapohjatilassa on
keskimäärin 5,5 °C matalampi, kuin huoneilma. Ero on talviaikana hieman suurempi
kuin kesällä, kun alapohjatilan lämpötila hieman laskee huoneilman lämpötilan
pysyessä kuitenkin vakaana. Hellejakson aikana on havaittavissa lämpötilan nousua
sekä huoneilmassa että alapohjatilassa.
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Kuva 36. Ryömintätilan ja sisäilman lämpötilat sekä ulkoilman lämpötila Ilmatieteen
laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 7.

3.1.8 Kohde HKI 8
Kohteen HKI 8 alapohjassa oli etäluettava loggerilaitteisto ajalla 29.1.2013 –
12.11.2013, eli noin 11 kuukauden ajan. Etäluettavassa laitteistossa oli kahdeksan
mittauspäätä, joista kaksi antoi virheellistä dataa. Mittauspäistä seitsemän asennettiin
alapohjatilaan ja yksi kodinhoitohuoneeseen. Kodinhoitohuoneeseen asennettu mittapää
oli liian lähellä lämmönvaihtolaitteistoa ja näin ollen sen antama mittausdata ei ollut
luotettavaa. Tiedonsiirto-ongelmien vuoksi mittausarvot puuttuvat ajanjaksoilta
15.3.2013 – 14.4.2013 ja 27.8.2013 – 30.9.2013. Ulkoilman tiedot ovat Ilmatieteen
laitoksen Helsinki-Vantaan lentokentän mittausasemalta.
Kohteessa viiden mittauspään mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 24,1 – 80.0 %
välillä, keskiarvon ollessa 54,9 %. Suhteellisen kosteuden osalta kostein kuukausi
alapohjatilassa oli mittausaikana elokuu vuonna 2013. Kuvassa 37 on esitetty
suhteellinen kosteus alapohjatilassa sekä suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvo
ulkoilmassa koko mittausajalta.
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Kuva 37. Alapohjatilan suhteellinen kosteus ja ulkoilman suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman
mittausasemalla kohteessa HKI 8.

Kohteessa viiden mittauspään mittaama lämpötila vaihteli 14,6 – 24,1 °C välillä,
keskiarvon ollessa 18,5 °C. Kuvassa 38 on esitetty lämpötila alapohjatilassa ja
ulkoilmassa koko mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila alapohjatilassa on
talviaikaankin yli 15 °C. Kesän ja syksyn aikana lämpötila nousee lähelle 20 °C ja
hellejaksoilla ylikin.
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Kuva 38. Ryömintätilan lämpötila ja ulkoilman lämpötila Ilmatieteen laitoksen
Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla kohteessa HKI 8.

3.1.9 Kohde TORNIO
Kohteen TORNIO alapohjassa oli viisi Keytag KTL-508-loggeria ajalla 27.1.2013 –
31.3.2015, eli noin 26 kuukauden ajan. Lisäksi kohteessa oli yksi loggeri huonetilassa
keittiön kaapin päällä ja yksi loggeri ulkoilmassa kuistin räystään alla sateensuojassa.
Ulkona oleva loggeri sijaitsi talon kaakkoispuolella, joka on koko päivän varjossa, joten
auringonpaisteen aiheuttama virhe lämpötilaan on erittäin vähäinen.
Alapohjatilan viidestä loggerista yksi antoi virheellistä dataa. Kohteessa neljän loggerin
mittaama suhteellinen kosteus vaihteli 29.5 – 81.6 % välillä, keskiarvon ollessa 51.6 %.
Ainoastaan yksi loggeri antoi yli 80 prosentin kosteuslukemia kolmen päivän aikana
kesä-heinäkuun vaihteessa 2013. Kuvassa 39 on esitetty suhteellisen kosteuden
viikkokeskiarvo alapohjatilassa, sisätiloissa ja ulkoilmassa koko mittausajalta.
Alapohjatilan suhteellinen kosteus on tasaisesti noin 10 prosenttia suurempi, kuin
huoneilman.
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Kuva 39. Suhteellisen kosteuden viikkokeskiarvot kohteessa TORNIO.

Kohteessa neljän loggerin mittaama lämpötila vaihteli 15,0 – 22,5 °C välillä, keskiarvon
ollessa 18,4 °C. Kuvassa 40 on esitetty lämpötilan viikkokeskiarvo alapohjatilassa,
sisätiloissa ja ulkoilmassa koko mittausajalta. Kuvasta nähdään, että lämpötila
alapohjatilassa on keskimäärin 6,7 °C matalampi, kuin huoneilma. Ero on talviaikana
hieman suurempi, kuin kesällä. Lämpötilat huonetiloissa ja alapohjatilassa ovat melko
tasaisia ympäri vuoden, mutta hellejakson aikana on havaittavissa lämpötilan nousua
myös huoneilmassa ja alapohjatilassa.
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Kuva 40. Lämpötilan viikkokeskiarvot kohteessa TORNIO.
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3.2 Ilmanpaine-erot alapohjan ja huonetilojen välillä
Paine-eromittaus sisäilman ja alapohjatilan välillä suoritettiin viidessä kohteessa.
Kohteet olivat HKI 1, HKI 4, HKI 5, HKI 7 ja HKI 8. Neljässä kohteessa ryömintätila
oli alipaineinen asuintiloihin nähden ja yhdessä kohteessa asuintilat olivat alipaineiset
ryömintätilaan nähden. Paine-eroa suhteessa ulkoilmaan ei mitattu missään kohteessa.
3.2.1 Kohde HKI 1
Kohteen HKI 1 sisäilman ja alapohjatilan välistä paine-eroa on mitattu puolen tunnin
välein kahden kuukauden ajan ajanjaksolla 28.1.2013 – 27.3.2013. Mittauspiste sijaitsi
kodinhoitohuoneessa.
Huonetila on ollut alipaineinen suhteessa alapohjatilaan keskimäärin 1,7 Pa.
Enimmillään hetkittäinen alipaine on ollut 13,2 Pa ja ylipaine 3,5 Pa. Kuvassa 41 on
esitetty paine-ero alapohjarakenteen yli. Positiivinen paine-eron lukuarvo tarkoittaa, että
huonetila on ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan.

Kuva 41. Paine-ero alapohjarakenteen yli kohteessa HKI 1.
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3.2.2 Kohde HKI 4
Kohteen HKI 4 sisäilman ja alapohjatilan välistä paine-eroa on mitattu puolen tunnin
välein kahden ja puolen kuukauden ajan ajanjaksolla 15.11.2012 – 27.1.2013.
Mittauspiste sijaitsi kodinhoitohuoneessa.
Huonetila on ollut ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan keskimäärin 7,2 Pa.
Enimmillään hetkittäinen ylipaine on ollut 10,1 Pa ja hetkittäinen alipaine 2,6 Pa.
Kuvassa 42 on esitetty paine-ero alapohjarakenteen yli. Positiivinen paine-eron lukuarvo
tarkoittaa, että huonetila on ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan. Huonetila on ollut
ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan 99,5 % ajasta.
Alipaine alapohjassa todettiin olevan tarpeettoman kova ja mittauksen päätyttyä
erillispoistoa säädettiin pienemmälle, jolloin paine-ero asettui noin 2 Pa arvoon.

Kuva 42. Paine-ero alapohjarakenteen yli kohteessa HKI 4.
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3.2.3 Kohde HKI 5
Kohteen HKI 5 sisäilman ja alapohjatilan välistä paine-eroa on mitattu puolen tunnin
välein noin seitsemän kuukauden ajan ajanjaksolla 27.3.2013 – 21.10.2013. Mittauspiste
sijaitsi kodinhoitohuoneessa.
Huonetila on ollut ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan keskimäärin 4,4 Pa.
Enimmillään hetkittäinen ylipaine on ollut 9,9 Pa ja hetkittäinen alipaine 15,3 Pa.
Kuvassa 43 on esitetty paine-ero alapohjarakenteen yli. Positiivinen paine-eron lukuarvo
tarkoittaa, että huonetila on ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan. Huonetila on ollut
ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan yli 99 % ajasta.

Kuva 43. Paine-ero alapohjarakenteen yli kohteessa HKI 5.

3.2.4 Kohde HKI 7
Kohteen HKI 7 Sisäilman ja alapohjatilan välistä paine-eroa on mitattu puolen tunnin
välein kolme kuukautta ajanjaksolla 31.10.2012 – 28.1.2013. Mittauspiste sijaitsi
kodinhoitohuoneessa.
Huonetila on ollut ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan keskimäärin 2,2 Pa.
Enimmillään ylipaine on ollut 6,2 Pa. Kuvassa 44 on esitetty paine-ero
alapohjarakenteen yli. Positiivinen paine-eron lukuarvo tarkoittaa, että huonetila on
ylipaineinen suhteessa alapohjatilaan. Huonetila on ollut alipaineinen suhteessa
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alapohjatilaan yhteensä 22,5 tuntia, joka on noin 1,2 % mittausajanjaksosta. Paine-ero
on ollut suurempi kuin -1 Pa yhteensä 10 tuntia, joka on noin 0,5 % mittausajanjaksosta.

Kuva 44. Paine-ero alapohjarakenteen yli kohteessa HKI 7.
3.2.5 Kohde HKI 8
Kohteen HKI 8 sisäilman ja ryömintätilan välistä paine-eroa on mitattu puolen tunnin
välein kuukauden ajan 26.2.2013 – 27.3.2013. Mittauspiste sijaitsi kodinhoitohuoneen
kohdalla.
Huonetila on ollut ylipaineinen suhteessa ryömintätilaan keskimäärin 1,6 Pa.
Enimmillään ylipaine on ollut 3,8 Pa. Kuvassa 45 on esitetty paine-ero
alapohjarakenteen yli. Positiivinen paine-eron lukuarvo tarkoittaa, että huonetila on
ylipaineinen suhteessa ryömintätilaan. Huonetila on ollut alipaineinen suhteessa
ryömintätilaan yhteensä 12 tuntia, joka on noin 1,7 % mittausajanjaksosta. Paine-ero on
ollut suurempi kuin -2 Pa yhteensä 5,5 tuntia, joka on noin 0,8 % mittausajanjaksosta.
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Kuva 45. Paine-ero alapohjarakenteen yli kohteessa HKI 8

3.3 Ilmatiiviyden mittaustulokset
Kohteisiin suoritettujen ilmatiiveysmittausten mitatut ilmanvuotoluvut on esitetty
taulukossa 7. Tuloksissa asuintilojen osalla n50-luku vaihtelee välillä 1,4 - 2,2 1/h ja
q50-luku vaihtelee välillä 1,4 - 2,1 m3/m2h. Kahdessa mitatussa kohteessa tiiviysmittaus
suoritettiin uudelleen kolmen vuoden käytön jälkeen. Mittauksissa ei selvitetty
rakenteiden vuotopaikkoja.
Taulukko 7.

Tutkimuskohteissa tehtyjen ilmatiiviysmittausten tulokset.

Kohde
HKI 1
HKI 2
HKI 3
HKI 4
HKI 4
HKI 5
HKI 5
HKI 5
HKI 6
HKI 7
HKI 7
HKI 8

Mittauksen kohde
Asuintilat
Asuintilat
Asuintilat
Asuintilat
Asuintilat
Asuintilat
Asuintilat
Ryömintätila
Asuintilat
Asuintilat
Ryömintätila
Ryömintätila

Mittausaika
27.7.2015
27.7.2015
27.7.2015
4.5.2012
27.7.2015
4.5.2012
27.7.2015
4.5.2012
27.7.2015
15.6.2012
18.6.2012
10.1.2013

n₅₀
2.2
2.1
2.1
1.6
1.8
1.4
1.9
11.8
2.0
1.6
3.1
-

q₅₀
2.1
2.1
1.8
1.4
1.5
1.4
1.9
4.7
2.0
1.4
1.4
2.0
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Mitatuista kolmesta lämpimästä alapohjasta kahden ilmatiiviys on samaa tasoa
asuintilojen kanssa, mutta yhden ilmatiiviys on ollut heikompi. Mittausta tehdessä
kohteessa HKI 5 ei alapohjan polyuretaanilevyjen saumoja ollut teipattu lainkaan.
Teippaus suoritettiin mittauksen jälkeen, mutta mittausta ei ole sen jälkeen uusittu.
Ilmatiiviyslukuja vertailtaessa on syytä ottaa huomioon asuintilojen ja ryömintätilojen
eri korkeudet, jotka vaikuttavat ilmanvuotoluvun laskentaan. Ilmatilavuuden lähestyessä
nollaa alkaa ilmavuotoluku n50 lähestyä ääretöntä.

3.4 Radonpitoisuudet
Neljässä kohteessa viidestä asuintiloissa radonpitoisuus oli alle 20 Bq/m³, joka on
käytetyn menetelmän pitoisuuden alaraja ja yhdessä kohteessa asuintilojen pitoisuus oli
30 Bq/m³. Alapohjien radonpitoisuus oli välillä 110-460 Bq/m³. Kaikki mitatut
radonpitoisuudet on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8.
Kohde
HKI 1
HKI 1
HKI 1
HKI 4
HKI 4
HKI 5
HKI 5
HKI 7
HKI 7
HKI 8
HKI 8

Radonpurkkien sijainnit ja mitatut pitoisuudet.

Radonpurkin sijainti
Alapohja
Olohuone, kirjahylly, 1.krs
Makuuhuone, kaapin päällä, 2.krs
Alapohja
Olohuone, kirjahylly
Alapohja
Olohuone, kaapin päällä, 1.krs
Alapohja
Työhuone, kirjahyllyssä
Alapohja
Työhuone, kirjahyllyssä

Radon-purkin
nro.
319419
319420
419421
319424
319427
319426
319425
319428
319429
319423
319422

Radonpitoisuus (Bq/m³)
270
< 20
< 20
460
< 20
310
< 20
110
< 20
410
30

3.5 Ilmanäytteiden mikrobimäärät
Ilmanäytteet mikrobianalyysiä varten otettiin viidessä kohteessa alapohjatilasta ja
huoneilmasta. Kohteet olivat HKI 1, HKI 4, HKI 5, HKI 7 ja HKI 8. Neljässä kohteessa
ilmanäytteet otettiin tammikuun lopulla vuonna 2013 ja yhdessä kohteessa maaliskuussa
vuonna 2012. Kaikkien näytteenottojen aikaan maassa oli lumipeite ja kaikki näytteet
on analysoitu Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteessä.
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3.5.1 Alapohjatilat
Alapohjatilojen ilmanäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 9. Alapohjatilojen
näytteiden mikrobilajisto oli valtaosaltaan ulkoilmassa yleisesti esiintyviä mikrobeja.
Valtalajeina näytteissä oli ulko- ja sisäilmassa yleisesti esiintyvät Penicillium,
Geotrichum, Aspergillus ja hiivat, joiden itiöiden osuus näytteen kokonaismäärästä oli
60…90 %. Lisäksi näytteissä oli pieniä määriä muita maaperässä yleisesti esiintyviä
mikrobeja.
Taulukko 9.

Sisäilmanäytteiden tulokset alapohjatiloissa (cfu/m³).

Näyte

Mesofiiliset sienet

Mesofiiliset
bakteerit

Kohde Näytteenottopaikka Hagem-agar
DG18-agar
THG-agar
HKI 1 Alapohjatila
29
85
184
HKI 4
837, joista
899, joista
Alapohjatila
Penicillium 526 Penicillium 465
353
HKI 5 Alapohjatila
309
234
3201
HKI 7 Alapohjatila

290, joista
908, joista
Penicillium 178 Penicillium 816
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HKI 8 Alapohjatila

354, joista
Penicillium 244

724

149, joista
Penicillium 87

3.5.2 Asuintilat
Kaikkien sisäilmanäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 10. Kohteista otettujen
näytteiden sieni-itiöiden pitoisuus on alhainen, ainoastaan kohteessa HKI 4 on
Penicilliuimin määrä kohonnut. Myös bakteerien pitoisuus on kaikissa kohteissa
alhainen. Asuntojen näytteissä ei havaittu alapohjatilojen näytteissä havaittuja
maaperälle tyypillisiä mikrobeja.
Taulukko 10. Sisäilmanäytteiden tulokset asuintiloissa (cfu/m³).
Näyte

Mesofiiliset sienet

Mesofiiliset
bakteerit

Kohde Näytteenottopaikka Hagem-agar
DG18-agar
THG-agar
HKI 1 Keittiö
8
15
138
HKI 4 Makuuhuone
417, joista
264, joista
149
Penicillium 386 Penicillium 246
HKI 5 Kodinhoitohuone
11
68
1346
HKI 7 Makuuhuone
8
26
28
HKI 8 Makuuhuone
12
15
392
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4 PÄÄTELMÄT
4.1 Rakenteen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus
Lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin kaikissa yhdeksässä mittauskohteessa
keskimäärin

21

kuukauden

ajan,

joten

alapohjatilojen

lämpötila-

ja

kosteuskäyttäytymisestä saatiin kattava kuva vuoden ympäri. Mittaustuloksista on
nähtävissä, että suhteellinen kosteus on korkeimmillaan alapohjatilassa syksyisin,
samoihin aikoihin, kuin perinteisissä ulkoilmalla tuulettuvissa alapohjissa. Suhteellinen
kosteus ei kuitenkaan nouse korkeimmillaankaan yli 80 %, joten alapohjatilassa ei ole
missään vaiheessa homeenkasvua mahdollistavia olosuhteita. Nykytietämyksen mukaan
suhteellisen kosteuden täytyy olla yli 80 %, jotta homeenkasvu olisi mahdollista.
Kun verrataan mitattuja suhteellisen kosteuden arvoja Laukkarisen & Vinhan (2014)
laskemiin

laskennallisiin

arvoihin,

niin

mitatut

arvot

sijoittuvat

kaikissa

mittauskohteissa lasketun kosteuslisättömän lämpimän alapohjan ja kosteuslisällä 2
g/m3 lasketun lämpimän alapohjan arvojen väliin. Laskennallisesti pystytään
kuvaamaan mitattuja arvoja suorittamalla laskenta siten, että ryömintätilaan lisätään 1
g/m3 kosteuslisä. Kohteisiin tuo pieni 1 g/m3 kosteuslisä voi tulla esimerkiksi
rakennusaikaisesta

kosteudesta,

sillä

kaikissa

kohteissa

mittaukset

aloitettiin

välittömästi valmistumisen jälkeen. Toinen kosteuslisän tuottaja on kaikissa kohteissa
se,

että

tuloilma

alapohjatilaan

tulee

regeneratiivisen

eli

pyöriväkennoisen

lämmöntalteenottolaitteen kautta, joka siirtää osan asunnon poistoilman sisältämästä
kosteudesta

tuloilmaan.

Rekuperatiivisen

lämmöntalteenottolaitteen

käyttäminen

pudottaisi suhteellisen kosteuden lähemmäksi laskettuja kosteuslisättömän lämpimän
alapohjan arvoja.
Alapohjatilan lämpötilat vaihtelivat mittauskohteissa 7,7 °C ja 24,1 °C välillä. Kaikkien
mitattujen lämpötilojen vuosikeskiarvo oli 17,2 °C, joka on kolme astetta laskettua
vuosikeskiarvoa korkeampi. Mitatut lämpötilat ovat hieman laskennallisesti saatuja
kuukausittaisia lämpötiloja korkeammat ympäri vuoden. Mitatuista arvoista nähdään,
että lämpötila alapohjatilassa on talvella pakkasjaksojen aikana kohteesta riippuen noin
10 - 15 °C. Vastaavasti kesän ja syksyn aikana lämpötila nousee lähelle 20 °C ja
hellejaksoilla ylikin.
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Kohteissa, joissa mitattiin myös huoneilman lämpötilaa sekä suhteellista kosteutta,
nähtiin alapohjatilan suhteellisen kosteuden olevan noin 10 – 20 % suurempi kuin
huoneilman, mikä johtuu yksistään alapohjatilan matalammasta lämpötilasta.
Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä
kussakin kohteessa oli vähintään viisi loggeria ja selkeästi virheellistä dataa antaneiden
loggereiden tiedot jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi mittaustulokset ovat niin
samankaltaisia laskettujen arvojen kanssa, että järjestelmällinen virhe voidaan sulkea
pois.

4.2 Ilmanpaine-erojen hallinta
Viidestä mitatusta kohteesta neljässä alapohjatila oli alipaineinen asuintiloihin nähden ja
yhdessä ylipaineinen. Kohteissa, joissa alapohjatila oli alipaineinen asuintiloihin
nähden, keskimääräiset alipaineet olivat 1,6, 2,2, 4,4 ja 7,2 Pa. Kohteessa HKI 1
asuintilat olivat alipaineiset alapohjatilaan nähden keskimäärin 1,7 Pa, mutta asuintilat
olivat

ylipaineiset

ilmanvaihtokone

on

suhteessa
ollut

alapohjatilaan

pienemmällä

kolmena

teholla

viikonloppuna,

asukkaiden

poissa

kun

ollessa.

Ilmanvaihtokoneen tehon muuttaminen ei vaikuta alapohjan erillispoiston tehokkuuteen.
Kaikissa mitatuissa kohteissa oli hetkellisesti havaittavissa suuria paine-eron vaihteluja,
joissa asuintilojen alipaine kasvaa suureksi ja asuintilat ovat alipaineiset alapohjaan
nähden. Alipainejaksot ajoittuvat pääasiassa arkipäivinä päivällis- ja ilta-aikaan ja
viikonloppuisin niiden esiintyminen on sattumanvaraisempaa. Alipainejaksojen pituus
on ollut tyypillisesti 0,5 – 2 tuntia. Alipainejaksojen ajankohdat viittaavat
liesituulettimen, keskuspölynimurin tai takan käyttöön ja niiden tehokkaan ilmanpoiston
alipaineistavaan vaikutukseen. Tällaisilla ajoittaisilla lyhyillä jaksoilla, jolloin asuintilat
ovat olleet alipaineisia lämpimään alapohjatilaan verrattuna, ei ole rakenteen
toiminnalle merkittävää vaikutusta. Takan käytön yhteydessä korvausilman saannista
tulisi kuitenkin varmistua esimerkiksi korvausilmaventtiilien tai ilmanvaihtokoneen
säätöjen avulla.
Muista mittaustuloksista voidaan päätellä, että vaikka kohteessa HKI 1 asunto on
hieman alipaineinen alapohjatilaan nähden, niin siitä ei ole ollut haittaa sisäilman
laadulle, eikä rakenteen toiminnalle. Jotta rakenteesta saadaan maksimaalinen hyöty,
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tulisi alapohjatila kuitenkin pyrkiä säätämään hieman alipaineiseksi asuintiloihin
nähden. Liian isoa alipainetta tulee kuitenkin välttää, jotta alapohjatilaan ei turhaan
imetä maaperästä maaperässä luontaisesti esiintyviä mikrobeja.

Rakennuksen

ilmanvaihtolaitteiden yhteyteen on hyvä liittää lyhyt kuvaus järjestelmän toiminnasta ja
painesuhteista, jotta ilmanvaihtolaitteiden säädöt osataan säilyttää myös laitteiden
huollon yhteydessä.
Ilmatiiviysmittausten perusteella rakennusten ilmatiiviys on hyvää tasoa. Tuloksissa
asuintilojen osalla n50-luku vaihtelee välillä 1,4 - 2,2 1/h ja q50-luku vaihtelee välillä 1,4
- 2,1 m3/m2h. Kohteiden ilmatiiviys on joko parempi tai samaa luokkaa kuin
rakennusmääräyksien vertailuarvo 2,0 m3/m2h. Mitatuista kolmesta lämpimästä
alapohjasta kahden ilmatiiviys on samaa tasoa asuintilojen kanssa, mutta kohteen HKI 5
alapohjan ilmatiiviys on ollut heikompi. Mittausta tehdessä kohteessa HKI 5 ei
alapohjan polyuretaanilevyjen saumoja ollut teipattu lainkaan. Teippaus suoritettiin
mittauksen jälkeen, mutta mittausta ei ole sen jälkeen uusittu. Lisäksi kohteessa on
kevytsoraharkoista muuratut perustukset, joiden ilmanläpäisevyys on huomattavasti
suurempi, kuin betonisella sokkelipalkilla.
Kahdessa mitatussa kohteessa tiiviysmittaus suoritettiin asuintilojen osalle uudelleen
kolmen vuoden käytön jälkeen. Tuloksista nähdään, että tiiveys on molemmissa
kohteissa aavistuksen heikentynyt. Kohteessa HKI 4 q50-luku on muuttunut luvusta 1,4
lukuun 1,5. Vastaavasti kohteessa HKI 5 q50-luku on muuttunut luvusta 1,4 lukuun 1,9.
Mittauksissa ei selvitetty rakenteiden vuotopaikkoja.
Alapohjatilan ja asuintilojen välisen lattiarakenteen hyvä ilmatiiviys helpottaa
painesuhteiden hallintaa ja vähentää alapohjatilasta asuintiloihin mahdollisesti
kulkeutuvia epäpuhtauksia, jos alapohjatila ei ole alipaineinen. Alapohjatilan
ulkovaipan hyvä ilmatiiveys puolestaan vähentää maaperästä imettävien epäpuhtauksien
määrää ja ilmanvaihdolle tulevaa epäpuhtauksien kuormaa. Kaikkien alapohjatilaan
rajoittuvien rakenteiden hyvä ilmatiiveys parantaa rakenteen toimintaa ja helpottaa
painesuhteiden hallintaa.
Paine-erojen mittaustuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä mittaukset on tehty joka
kohteessa

samalla

tavalla

kahdella

Velocicalc

Plus-9565-P-mittarilla,

joiden

kalibroinnista oli kulunut alle vuosi ja mittarin asennuksessa noudatettiin jokaisella
kerralla erityistä huolellisuutta ja varmistuttiin, että mittausputkiin ei kohdistu
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ilmavirtauksia esimerkiksi ilmanvaihdosta tai muista laitteista. Ilmantiiviysmittausten
tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä ne on mitattu VTT Expert Services Oy:n
myöntämän Rakennusten tiiviydenmittaajan -henkilösertifikaatin omaavien mittaajien
toimesta.

4.3 Radonin kulkeutuminen huonetiloihin
Säteilyturvakeskuksen mukaan huonetila on radonturvallinen, kun huoneilman
radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m³. Kun huoneilman radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m³
mutta alittaa 400 Bq/m³, Säteilyturvakeskus suosittelee tekemään helposti toteutettavia
korjaustoimenpiteitä.
Säteilyturvakeskus

Kun

huoneilman

suosittelee

radonpitoisuus

ryhtymään

ylittää

toimenpiteisiin

400

Bq/m³,

radonpitoisuuden

pienentämiseksi. (Säteilyturvakeskus 2011).
Säteilyturvakeskuksen

mukaan

Helsingissä

mitattujen

pientalojen

sisäilman

radonpitoisuus on keskimäärin 156 Bq/m³ ja mediaani 100 Bq/m³. Helsingissä mitattuja
asuntoja on 3566 kappaletta. (Säteilyturvakeskus 2016). Mitatuista viidestä kohteesta
neljän

asuintiloissa

radonpitoisuus

oli

alle

20

Bq/m³,

joka

on

käytetyn

mittausmenetelmän pitoisuuden alaraja ja yhdessä kohteessa asuintilojen pitoisuus oli
30 Bq/m³. Pitoisuudet ovat erittäin alhaisia verrattuna keskimääräiseen Helsingissä
sijaitsevaan pientaloon.
Alapohjatiloille ei ole annettu ohjearvoja, eikä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen
mukaisia raja-arvoja voi soveltaa alapohjatiloihin, sillä niitä ei ole suunniteltu jatkuvaan
oleskeluun. Alapohjatiloissa arvot olivat kohteesta riippuen 110 - 460 Bq/m3. Tämä
osoittaa, että rakenneratkaisu on yhdessä ilmanvaihdon kanssa ehkäissyt liiallisen
radonin

tulon

sisätiloihin

ja

radonmittauksien

mukaan

asuinhuoneet

ovat

radonturvallisia.
Radonmittausten tuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä mittaukset on suoritettu
Säteilyturvakeskuksen

ohjeiden

mukaisesti

ja

radonpitoisuudet

on

filmipurkeista Säteilyturvakeskuksen akkreditoidussa testauslaboratoriossa.

määritetty

80

4.4 Mikrobipitoisuudet
verrattuna

ulkoilmalla

tuulettuvaan

alapohjaan

Asumisterveysoppaassa (2009) annetaan ohjeita asuinrakennusten ilmanäytteiden
tulkintaa varten. Taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman sieni-itiöpitoisuuden
ylittäessä 100 cfu/m³ on pitoisuus tavanomaista korkeampi. Tämä voi viitata sisäilman
epätavanomaiseen

mikrobilähteeseen.

Jos

lisäksi

näytteen

mikrobisuvusto

on

tavanomaisesta poikkeava, niin on mikrobikasvuston esiintyminen rakenteissa
todennäköistä. Jos taas sisäilman sieni-itiöpitoisuus ylittää 500 cfu/m³ on pitoisuus
selvästi kohonnut ja mikrobikasvuston esiintyminen rakenteissa on todennäköistä.
Asumisterveysoppaan (2009) mukaan bakteeripitoisuuden ylittäessä 4500 cfu/m³ on se
selkeästi kohonnut. Suuri bakteeripitoisuus on useimmiten osoitus puutteellisesta
ilmanvaihdosta, mutta se voi viitata myös mikrobivaurioon. Aktinobakteerien määrän
ylittäessä 10 cfu/m³ on pitoisuus kohonnut ja se viittaa sisäilman epätavanomaiseen
mikrobilähteeseen.
Asuntojen

sisäilma

on

tavanomainen,

hyvä

ja

normaali.

Kohteen

HKI 4

sisäilmanäytteessä oli kohonnut Penicilliumin määrä, joka ei ole huolestuttavaa.
Penicillium

on

sisäilman

kosteusvauriotutkimuksen
elintarvikkeissa

kuin

yleisin

lisäksi

sienisuku

niin

lääketeollisuudessakin

ja

sieni

vaurioitumattomissa
(Väänänen

2012).

on

tunnettu

rakennuksissa,
Asunnossa

oli

mittaushetkellä meneillään ruuan valmistus ja asunnossa oli sisällä huomattava määrä
polttopuita, jotka molemmat ovat mahdollisia itiölähteitä. Bakteerien pitoisuus on myös
kohteessa HKI 4 alhainen.
Asumisterveysoppaassa (2009) ei anneta ohjeita alapohja- tai ryömintätilojen
ilmanäytteiden tulkintaa varten. Teknillisessä korkeakoulussa on tutkittu perinteisten
ryömintätilojen

ilmanäytteiden

mikrobipitoisuuksia

1990-

ja

2000-luvuilla.

Ryömintätilan kosteus ja mikrobit – tutkimuksen (Jarek Kurnitski et al. 1999) mukaan
hyväkuntoisten ryömintätilojen mikrobipitoisuus oli talvella 3000 – 6800 cfu/m3.
Airaksisen (2003) väitöskirjan tutkimusten mukaan ryömintätilojen mikrobipitoisuus oli
talvella 1800 – 6900 cfu/m3. Väitöskirjassa on mitattu kahdeksan ryömintätilaa.
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Alapohjatilojen näytteissä oli sieni-itiöitä noin kymmenesosa edellä mainittujen
tutkimuksien pitoisuuksiin verrattuna. Siten lämmin alapohjatila toimii huomattavasti
paremmin kuin perinteinen ryömintätila.
Ilmanäytteet otettiin kohteissa Asumisterveysoppaan (2009) ohjeiden mukaan, mutta
lähteissä Asumisterveysopas (2009) ja Meklin et al. (2007) sanotaan, että
sisäilmanäytteissä on usein epävarmuutta, sillä ilman mikrobipitoisuus voi vaihdella
suuresti ajan ja paikan suhteen. Toisin sanoen yksittäisen näytteen edustavuus on melko
pieni. Kussakin kohteessa otettiin vain yksi näyte asuintiloista ja yksi näyte
alapohjatilasta, joten tuloksia ei voida vielä pitää täysin luotettavina, vaan mittaukset
tulisi kussakin kohteessa toistaa.

4.5 Koneellisesti tuuletetun lämpimän alapohjarakenteen toimivuus ja
jatkokehitysmahdollisuudet
Työssä esiteltiin työn aikana kehitetty uusi rakennetyyppi, lämmin alapohja ja
selvitettiin rakenteelle asetettavia vaatimuksia. Diplomityön päätavoitteena oli pientalon
koneellisesti tuuletettavan lämpimän alapohjarakenteen kehittäminen. Lisäksi haluttiin
selvittää, että toimiiko kehitetty alapohjarakenne rakennusfysikaalisesti oikealla tavalla.
Rakennetta verrattiin perinteiseen ulkoilmalla tuulettuvaan alapohjaan.
Ryömintätilallisten alapohjarakenteiden kehitystä tarkasteltiin kirjallisuuden perusteella
ja perehdyttiin perinteisien ulkoilmalla tuulettuvien alapohjien toimintaan ja niissä
esiintyviin ongelmiin Suomessa ja maailmalla. Näiden ongelmien vuoksi uusi
alapohjarakenne lähdettiin kehittämään. Lämpimässä alapohjassa lämmöneristeet on
sijoitettu lähes kokonaan perusmuuria sekä maata vasten ja alapohjatilan ilma
vaihdetaan koneellisesti asuintilojakin palvelevan ilmanvaihtokoneen avulla, jolloin
mahdolliset käyttökatkot havaitaan nopeammin, kuin jos ilmanvaihto olisi toteutettu
erillisellä laitteella. Nämä toimenpiteet muodostavat ryömintätilasta lämpimän
tuuletetun puskurivyöhykkeen maan ja asuintilojen väliin sekä muuttavat ryömintätilan
olosuhteet sellaisiksi, että siellä ei ole homeenkasvua mahdollistavia olosuhteita.
Työssä käytiin lyhyesti läpi lämpimän alapohjan luokittelua ja vaatimuksia ensisijaisesti
Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksien ja ohjeiden mukaan. Lisäksi
tarkasteltiin ilmanvaihdolle asetettavia vaatimuksia ja käytiin lyhyesti läpi rakenteen U-
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arvon laskentaa ja alapohjatilan laskennalliset kuukausittaiset lämpötilat ja suhteelliset
kosteudet.
Rakenteen rakennusfysikaalisen toiminnan varmistamiseksi tehtiin kenttämittauksia,
joissa mitattiin alapohjatilan lämpötilaa, suhteellista kosteutta, radonpitoisuutta, ilman
mikrobipitoisuutta ja alipaineisuutta suhteessa asuintiloihin.
asuintilojen

lämpötilaa,

suhteellista

kosteutta,

Lisäksi mitattiin

radonpitoisuutta

ja

ilman

mikrobipitoisuutta sekä tehtiin ilmatiiviysmittauksia asunnoille ja alapohjatiloille.
Yleisesti ottaen lämmin alapohja rakenneratkaisuna on rakennusfysikaalisesti selvästi
parempi kuin perinteinen ryömintätilainen ulkoilmalla tuulettuva alapohjarakenne,
koska ryömintätila on jatkuvasti lämmin. Näin ollen lämpimään alapohjaan ei muodostu
homeen kasvulle otollisia olosuhteita, kun ryömintätilan pohja maata vasten on hyvin
lämmöneristetty ja sen alla on kapillaarisen kosteuden nousun estävä salaojakerros,
kuten muissakin alapohjarakenteissa. Tämä asia käy hyvin ilmi koekohteissa tehdyissä
lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittauksissa, joissa ei esiintynyt homeen kasvulle
otollisia olosuhteita. Suhteellinen kosteus ei koekohteissa noussut korkeimmillaankaan
yli 80 %, joka on nykytietämyksen mukaan suhteellisen kosteuden alaraja, jotta
homeenkasvu olisi mahdollista.
Paine-eromittauksista voidaan puolestaan havaita, että ryömintätila on pääsääntöisesti
alipaineinen asuintiloihin nähden, mikä ehkäisee osaltaan haitallisten aineiden
kulkeutumista sisäilmaan. Tältä osin rakenteen toiminta on myös oleellisesti parempi
perinteiseen ulkoilmalla tuulettuvaan ryömintätilaan verrattuna, jossa on tyypillisesti
ylipainetta sisätiloihin nähden varsinkin talviaikana.
Rakennuksien radonpitoisuusmittauksissa todettiin, että asuintiloissa pitoisuudet olivat
alhaiset ja hyväksyttävät kaikissa kohteissa, joissa mittauksia tehtiin. Radonpitoisuus
asuintiloissa oli mitatuissa kohteissa korkeimmillaan 30 Bq/m3, kun radonturvallisen
asunnon ylärajana pidetään 200 Bq/m3. Alapohjatilassa arvot olivat kohteesta riippuen
110-460 Bq/m3. Tämä osoittaa, että lämmin alapohja rakenneratkaisuna on yhdessä
ilmanvaihdon kanssa ehkäissyt liiallisen radonin tulon sisätiloihin.
Koekohteiden mikrobipitoisuuksista nähdään, että myös ne alenivat siirryttäessä
lämpimästä alapohjasta sisätiloihin. Mitatuista kohteista saadaan jo hyvä yleiskuva
mikrobipitoisuuksista, vaikka ilman mikrobimittaukset olisi syytä toistaa, sillä
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ilmanäytteissä on usein epävarmuutta, koska ilman mikrobipitoisuus voi vaihdella
suuresti ajan ja paikan suhteen. Analyysivastausten perusteella mikrobipitoisuudet
sisätiloissa olivat normaaleja neljässä viidestä mitatusta kohteesta. Lisäksi lämpimässä
alapohjatilassa

mitatut

mikrobipitoisuudet

olivat

noin

kymmenesosa

muissa

tutkimuksissa perinteisistä ulkoilmalla tuulettuvista alapohjatiloista mitatuista arvoista,
mikä osoittaa rakenteen olevan merkittävästi parempi perinteiseen ulkoilmalla
tuulettuvaan ryömintätilaan verrattuna.
Kaiken kaikkiaan lämmin alapohja rakenneratkaisuna on oikein toteutettuna
rakennusfysikaalisesti toimiva ja selkeästi parempi kuin perinteinen ulkoilmalla
tuulettuva ryömintätilainen alapohja. Rakenteen moitteeton toiminta edellyttää
kuitenkin, että alapohjassa on ilmanvaihto, joka pudottaa ryömintätilassa mahdollisesti
esiintyvien haitallisten aineiden pitoisuudet hyväksyttävälle tasolle asuintiloissa. Tässä
mielessä on hyvä, että alapohjan ilmanvaihto tapahtuu saman ilmanvaihtolaitteiston
kautta

kuin

asuintilojenkin

ilmanvaihto,

jolloin

mahdolliset

ilmanvaihdon

toimintakatkot huomataan helpommin ja nopeammin, sillä ilmanvaihdon toiminta
asuintiloissa varmistaa sen toimivan myös alapohjatilassa. Alapohjatilassa esiintyvien
haitallisten aineiden pitoisuutta on mahdollista alentaa huolehtimalla maata vasten
olevan alapohjarakenteen hyvästä ilmatiiviydestä sekä säätämällä painesuhteet
sopiviksi, jotta ei alipaineisteta alapohjatilaa tarpeettoman paljoa. Myös ryömintätilan ja
asuintilojen välisen lattiarakenteen ilmatiiviyden tulee olla hyvä.
Hyvin toimivan lämpimän alapohjan ominaisuuksia ovat vähäinen lämmöneristys
lattiarakenteessa, hyvä lämmöneristys perusmuuria ja maata vasten, tuloilman
lämpötilan

nostaminen,

alapohjatilan

hyvä

ilmatiiviys,

hallittu

ilmanvaihto

alapohjatilassa, ilmanvaihtojärjestelmän painesuhteiden oikea säätö, ulkopuolisten
kosteuslähteiden minimointi, laitteiden huolto sekä rakenteen toiminnan seuranta.
Rakennetta tulisi kehittää edelleen, jotta ryömintätilan tiiveydessä päästäisiin
pienemmällä vaivalla hyvään tiiveyteen. Toisaalta olisi hyvä kyseenalaistaa myös
alapohjan tiiveysvaatimus, koska alapohjatilassa ei oleskella, niin onko siitä tarpeen
pyrkiä tekemään täysin tiivistä. Myös kokoajan kehittyvät rakennusmateriaalit antavat
varmasti tulevaisuudessa rakenteelle erilaisia toteutustapoja.
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Lämmin alapohjarakenne on Muurametalot Oy:llä diplomityön valmistumisen aikaan
laajassa

käytössä

alapohjarakenteella.

ja

yli

puolet

tehtaan

tuotannosta

valmistetaan

kyseisellä

85

LÄHDELUETTELO
Airaksinen M., 2003. Moisture and fungal spore transport in outdoor air-ventilated
crawl spaces in a cold climate. Väitöskirja. Espoo: Teknillinen korkeakoulu,
konetekniikan osasto, LVI-laboratorio, Raportti A7. 74 s. ISBN 951-22-6771-3
Airaksinen M., 2011. Ryömintätilan kosteustekninen toimivuus. RY Rakennettu
ympäristö, 2/2011, S. 27-31.
Anticimex, 2008. 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och
mögelskador – Anticimex rapport on skador i krypgrunder [verkkodokumentti].
Saatavissa: http://www.anticimex.com/contentassets/ec17b9b61f56466081a36a03a
31f5534/anticimex_rapport_krypgrund_2008.pdf. [viitattu 25.5.2016].
Asumisterveysopas (2009) 3. korjattu painos. Ympäristö- ja Terveys-lehti.
Bok G., Hallenberg N. & Åberg O., 2009. Mass occurrence of Penicillium corylophilum
in crawl spaces, south Sweden. Building and Environment 44, S. 2413-2417.
Ihatsu E., 2005. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus – Korjausohjeita –
Multapenkki. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus. 12 s.
Ihatsu E. & Pakkala J. 2005. Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus –
Korjausohjeita – Tuulettuva kantava alapohja eli rossipohja. Oulu: PohjoisPohjanmaan korjausrakentamiskeskus. 12 s.
Kurnitski J., 2000. Humidity control in outdoor-air-ventilated crawl spaces in cold
climate by means of ventilation, ground covers and dehumidification. Väitöskirja.
Espoo: Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-laboratorio, Raportti A3.
58 s. ISBN 951-22-5212-0
Kurnitski J., Pasanen P., Matilainen M., Hyttinen M. & Asikainen V., 1999.
Ryömintätilan kosteus ja mikrobit – Kevytsora, sepeli- ja kuivauskoneratkaisu –
Mikrobit ryömintätilassa ja asunnoissa. Espoo: Teknillinen korkeakoulu.
Konetekniikan osasto. LVI-tekniikan laboratorio. Raportti B62. 63 s.
Kurnitski J., Pasanen P. & Matilainen M., 2001. Ryömintätilan kosteus ja mikrobit –
Loppuraportti. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Konetekniikan osasto, LVItekniikan laboratorio, Raportti B69. 95 s. ISBN 951-22-5339-9
Laukkarinen A., Vinha J., Kristo P., Kristo K. & Häggblom L., 2013. Lämpimän
ryömintätilaisen alapohjan lämpö- ja kosteustekninen toiminta. Teoksessa: Vinha J.
& Aaltonen A. (toim.) Rakennusfysiikka 2013 – Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät
käytännön ratkaisut – 22.-24.10.2013, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen
yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu 3. S. 179187. ISBN 978-952-15-3148-4
Laukkarinen A. & Vinha J. 2014. Lämpimän ryömintätilaisen alapohjan lämpö- ja
kosteusteknisen toiminnan tarkastelu. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.
Rakennustekniikan laitos. Tutkimusselostus N:o 2205.

86
LVI tiedonjyväkortti. 2004. LVI 06-40064 – Toimiva ryömintätila. Helsinki:
Rakennustieto Oy.
Matilainen M., Jerkku I. & Kurnitski J. 1999. Ryömintätilan ratkaisut ja
rakennusfysikka – Kosteustekninen suunnittelu. Espoo: Teknillinen korkeakoulu.
Konetekniikan osasto. LVI-tekniikan laboratorio. Raportti B63. 61 s. ISBN 951-224821-2
Meklin T., Putus T., Hyvärinen A., Haverinen-Shaughnessy U., Lignell U. &
Nevalainen A. 2007. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot – Opas ongelmien
selvittämiseen [verkkodokumentti]. Publications of the National Public Health
Institute, C9/2007. Saatavissa: http://www.ktl.fi/portal/8629 [viitattu 3.6.2016]. 38 s.
Nevander L. E. & Elmarsson B. 1994. Fukt handbook – Praktik och teori. Kolmas
painos. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 538 s. ISBN 978-91-7333-156-2
Niiranen T., 1981. Miten ennen asuttiin – vanhat rakennukset ja sisustukset. Keuruu:
Otava, 332 s. ISBN 951-1-06423-1
Paloniitty S., 2012. Rakennusten tiiviysmittaus. Helsinki: Suomen Rakennusmedia Oy,
92 s. ISBN 978-952-269-034-0
RIL 107-2012, 2012. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Helsinki: Suomen
rakennusinsinöörien liitto RIL ry, 219 s. ISBN 978-951-758-545-3
RT ohjekortti, 2012. RT 81-11099 – Radonin torjunta. Helsinki: Rakennustieto Oy.
Samuelsson I., 1994. Moisture control in crawl space. ASHRAE Technical Data Bull 10
(3) S. 58-64.
Seppälä P., 2013. Rakentamisprosessin kosteudenhallinta – Rakentamisen kuivaketju
kuntoon [verkkodokumentti]. Saatavissa: http://www.ouka.fi/documents/486338/
c9457bc3-c0f6-43f5- 8969-072bfc2631c6 [viitattu 7.6.2016]. 41 s.
SFS 5139, 2011. Rakennuksen pinta-alat. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry: 20 s.
SFS-EN 13829, 2000. Thermal performance of buildings. Determination of air
permeability of buildings. Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified).
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry: 24 s.
Sjöström A., 1891. Maatalous-rakennuksia – Ohjeita maanviljelys-rakennusten
tekemiseen etenkin vähemmillä maatiloilla. Kuopio: O. W. Backman´in kirjapaino.
246 s.
Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. Asumisterveysohje – Asuntojen ja muiden
oleskelutilojen
fysikaaliset,
kemialliset
ja
mikrobiologiset
tekijät
[verkkodokumentti]. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavissa:
http://www.finlex.fi/pdf/normit/14951-asumisterveysohje_pdf.pdf
[viitattu
14.5.2016]. 88 s.
Säteilyturvakeskus, 2011. Sisäilman radon. Helsinki: Säteilyturvakeskus.
Säteilyturvakeskus, 2016. Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomen kunnissa
[verkkodokumentti]. Helsinki: Säteilyturvakeskus. Saatavissa: http://www.stuk.fi/

87
aiheet/radon/radon-suomessa/pientaloasuntojen-radonpitoisuudet-suomen-kunnissa
[viitattu 1.6.2016].
Svensson C., 2001. Effekter av åtgärder i uteluftsventilerade krypgrunder med fukt- och
mögelskador – Report TVBH-3038. Lund,Sweden: Lund Technical University.
Teknocalor, 2016. Keytag loggerit [verkkodokumentti]. Vantaa: Oy Teknocalor Ab.
Saatavissa: http://www.teknocalor.fi/fi/mittauslaitteet/tuotteet/lampotila-ja-kosteus/
lampotila-ja-kosteusloggerit/keytag-loggerit [viitattu 1.6.2016].
TSI Incorporated, 2011. VelociCalc – Ilman virtausnopeuden mittari – Käyttö- ja
huolto-opas. USA: TSI Incorporated.
Vinha J., Lindberg R., Pentti M., Mattila J., Lahdensivu J., Heljo J., Suonketo J., Leivo
V., Korpi M., Aho H., Lähdesmäki K. & Aaltonen A., 2008.
Matalaenergiarakenteiden toimivuus – Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin
lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja ohjeisiin, loppuraportti. Tampere:
Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Tutkimusselostus N:o
1706. 89 s.
Vinha J., Laukkarinen A., Mäkitalo M., Nurmi S., Huttunen P., Pakkanen T., Kero P.,
Manelius E., Lahdensivu J., Köliö A., Lähdesmäki K., Piironen J., Kuhno V., Pirinen
M., Aaltonen A., Suonketo J., Jokisalo J., Teriö O., Koskenvesa A. & Palolahti T.,
2013.
Ilmastonmuutoksen
ja
lämmöneristyksen
lisäyksen
vaikutukset
vaipparakenteiden
kosteusteknisessä
toiminnassa
ja
rakennusten
energiankulutuksessa. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan
laitos. Tutkimusraportti 159. 405 s. ISBN 978-952-15-2948-1
Väänänen E., 2012. Sisäilman mikrobit toimistoissa ja asunnoissa – Insinöörityö
(YAMK). Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. 56 s.
Ympäristöministeriö, 2012a. D2 Suomen Rakentamismääräyskokoelma – Rakennusten
sisäilmasto ja ilmanvaihto – määräykset ja ohjeet [verkkodokumentti]. Helsinki:
Ympäristöministeriö.
Saatavissa:
http://www.finlex.fi/data/normit/37187-D22012_Suomi.pdf [viitattu 22.6.2016]. 34 s.
Ympäristöministeriö, 2012b. D3 Suomen Rakentamismääräyskokoelma – Rakennusten
energiatehokkuus – määräykset ja ohjeet [verkkodokumentti]. Helsinki:
Ympäristöministeriö.
Saatavissa:
http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D32012_Suomi.pdf [viitattu 22.6.2016]. 35 s.
Åberg O., 1990. The unventilated crawl space foundation Teoksessa: Arfvidsson J.,
Claesson J., Blomberg T., Hagentoft C-E., Roots P., Wallenten P. & Åberg O.
(toim.) Heat and moisture transfer in buildings – Research papers 1990 – Report
TVBH-3016. Lund, Sweden: Lund Institute of Technology S. 41-45.
Åberg O., 1995. Kryprumsgrunder. Stockholm: Byggforskningsrådet, 36 s. ISBN 91540-5704-3.

