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Tutkielmassa on tavoitteena koota mahdollisimman kattava selvitys olemassa olevista 

pientalorakenteiden kosteuden ja lämpötilan monitorointiin soveltuvista järjestelmistä, 

vertailematta niitä keskenään. Toissijainen tavoite on levittää tutkielman laatimisen 

myötä tietoisuutta työn aiheista. Taustalla työllä on monitorointijärjestelmien kehityksen 

tutkiminen sekä pientalorakentamisessa lisääntyneet kosteus ja lämpö ongelmat.  

Työ suoritettiin karkeasti kolmessa vaiheessa: suunnittelu, aineiston keruu ja lopuksi 

tutkielman laatiminen. Suunnittelussa päädyttiin tutkielmarakenteeseen, jossa käydään 

läpi kaikki otsikon sisältämät aiheet pitämällä pääosassa monitorointijärjestelmät ja 

niiden esittely. Kosteus ja lämpötila sekä pientalorakenteet ovat aiheita, joiden 

tutkimuksella on pitkä historia ja tämän myötä laajasti aineistoa. Sen sijaan 

monitorointijärjestelmät osoittautuivat aiheeksi, jota on käsitelty huomattavan vähän, 

minkä vuoksi aineistoa löytyi lähinnä järjestelmien valmistajien internet sivuilta. 

Haasteista huolimatta tuloksena saatiin tavoitteet hyvin täyttävä, ja ennen kaikkea 

tarpeeseen tullut kokonaisuus. 
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ABSTRACT 

Monitoring of structural humidity and temperature in residential buildings 

Joonas Rinne 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bacherlor’s thesis 2017, 38 p. 

Supervisor(s) at the university: Hannu Liedes 

 

The objective of this thesis was to assemble a research of existing humidity and 

temperature monitoring systems, as broadly as possible, without comparing them to one 

another. A secondary objective was to spread acknowledgement of the subjects addressed 

in the study. The development of modern monitoring systems along with the growth of 

humidity and temperature related difficulties in residential buildings formed the 

foundation for this thesis. 

The study was carried out in roughly three phases: designing of the study, gathering of 

materials and finally the composing of the final form. The thesis follows such a structure 

that handles all the subjects mentioned in the title, yet keeping the monitoring systems as 

the main point of the study. Humidity and temperature as well as residential buildings are 

all subjects that have been researched for a long time, thus making it easy to gather 

information about them. However, monitoring systems turned out as a subject that has 

little to none information written about them. Because of this, information about the 

monitoring systems were only found mostly on the websites of the manufacturers. Despite 

the challenges, the thesis manages to fulfill the objectives it was given. In addition, based 

on the conclusions that were made, it was indeed a necessary subject to study.  
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1 JOHDANTO 

Rakentamista on kautta aikain vaikeuttanut jatkuvasti muuttuvat ympäristöolosuhteet. 

Kosteus ja lämpötila ovat näistä olosuhteista eniten läsnä, joten niillä on suuri rooli 

rakennusten tavoitteellisessa toimivuudessa ja vaikuttavat aina rakennusten 

asumismukavuuteen asti. Toimivuutta ja asumismukavuutta ylläpitääkseen on 

suunniteltu laitteita, joilla kosteutta ja lämpötilaa voidaan tehokkaasti valvoa. 

Moderneissa pientaloissa on viime vuosien aikana esiintynyt lisääntyvissä määrin 

kosteuteen ja lämpötilaan liittyviä ongelmia. Syytä on vaikea osoittaa, mutta erään 

esityksen mukaan pientalojen kiristyneet energiankulutus määräykset ovat johtaneet liian 

kehittyneeseen talotekniikkaan. Nopean kehityksen johdosta rakennukset ovat tulleet 

alttiimmaksi rakennusvirheille, mikä on johtanut mm. edellä mainittuihin kosteus ja 

lämpötila ongelmiin. Olipa syy mikä tahansa, varsinainen ongelma on ollut tiedottomuus 

rakennuksissa kytevistä ongelmista. Rakenteita voidaan aina korjata, kun ongelma 

tiedostetaan riittävän ajoissa. Tähän yksinkertainen ratkaisu on kehittää edistyneempiä 

laitteita rakenteiden seurantaan.  

Edellä kerrotusta on saatu pohja tälle tutkielmalle, jonka tavoite on luoda yhtenäinen 

selvitys mahdollisimman monesta nykypäiväisestä kosteuden ja lämpötilan 

monitorointijärjestelmästä pientalorakenteissa. Selvitys pitää sisällään järjestelmien 

tekniikan ja yleisimmät toimintaperiaatteet. Tutkielman toissijainen tavoite on luoda 

tietoisuutta työssä käsiteltävistä monitorointijärjestelmistä ja niiden tarjoamista 

mahdollisuuksista. 

Vaikka tutkielmassa laaditaan selvä joukko eritasoisia monitorointijärjestelmiä, niitä ei 

lähdetä vertailemaan keskenään. Lisäksi tutkielmassa keskitytään ainoastaan 

järjestelmien käyttöön pientalorakenteissa, vaikka todellisuudessa niitä voisi hyödyntää 

monella muullakin rakentamisen alalla. 
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2 KOSTEUS JA LÄMPÖ 

Kosteus ja lämpö ovat laajoja käsitteitä, jotka pitävät sisällään paljon kullekin tyypillisiä 

ominaisuuksia ja ilmiöitä. Rakenteellisen monitoroinnin kannalta on ensisijaisen tärkeää 

tietää, mitä mittaamalla saadut tulokset siitä kertovat. Tässä kappaleessa käydään lävitse 

kosteuden ja lämpötilan peruspiirteitä ja ominaisuuksia rakennustekniikan kannalta.  

2.1 Kosteus 

Kosteudella tarkoitetaan jonkin toisen materiaalin vesipitoisuutta ja sitä ilmaistaan 

absoluuttisena ja suhteellisena kosteutena. Absoluuttinen kosteus kertoo veden 

massallisen määrän suhteessa materiaalin tilavuuteen. Suhteellinen kosteus kertoo, 

kuinka paljon ilmassa on kosteutta suhteessa mittaushetken lämpötilan 

maksimikosteuspitoisuuteen. Mittaustuloksissa absoluuttisen kosteuden merkintä on AH 

(Absolute Humidity) ja suhteellisen kosteuden RH (Relative Humidity). 

Rakennusfysiikassa puhutaan yleensä ilmankosteuden ja rakennekosteuden 

mittaamisesta ja tulokset annetaan suhteellisena kosteutena. (Nikulainen 2017) 

2.1.1 Kosteus pientalorakenteissa 

Kosteus, sen liiallisuus tai vähäisyys, vaikuttaa jollain tapaa kaikkiin materiaaleihin. 

Pientalorakenteissa suurin kosteuden aiheuttama ongelma on sen luoma mikrobeille 

edullinen elinympäristö. Tällöin materiaaleihin voi alkaa muodostua asukkaiden 

terveydelle haitallista hometta. Lisäksi kosteus voi vaikuttaa materiaalien rakenteellisiin 

ominaisuuksiin, josta puu on hyvä esimerkki. Puu on pientalorakenteiden päämateriaali, 

ja se on voimakkaasti hygroskooppinen eli kosteutta sitova ja luovuttava materiaali. Tämä 

tarkoittaa käytännössä, että puun kosteuspitoisuuden muutokset näkyvät puurakenteissa 

dimensioiden muutoksina. Puussa esiintyvät dimensioiden muutokset voivat taas 

vaikuttaa esimerkiksi rakenteiden kantavuuteen ja tiiveyteen, jotka edesauttavat lisää 

kosteuden vaikutuksia. (RT 05-10710 2010) 

Huoneilman suhteellisen kosteuden ohjearvona pidetään lukemaa 30-40%. Lisäksi 

rakennusmateriaalien kosteuspitoisuuksille on määrätty kriittisiä raja-arvoja, joiden 
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ylittymistä rakennekosteuden monitoroinnilla pyritään välttämään. Taulukossa 1 on 

esitetty yleisimpien pientalon rakennusmateriaalien kriittisiä suhteellisia kosteuksia. 

Näiden arvojen ylittäminen johtaa materiaalissa silmin nähtäviin seuraamuksiin. 

Taulukko 1. Kriittisiä kosteuspitoisuuksia eri materiaaleissa. (Björkholtz 1997) 

Kriittisiä kosteuspitoisuuksia eri materiaaleissa 

Teräs (ruoste) RHkr ≈ 60% 

Puu (laho) RHkr ≈ 80% 

Puu (home) RHkr ≈ 75% 

Muovimatto RHkr ≈ 95% 

Lattialiimat RHkr ≈ 90% 

 

Kuten taulukosta voi nähdä, suhteellisen kosteuden nousu on pientalorakenteissa 

nähtävissä ensimmäisenä puurakenteissa homeen muodossa. Puurakenteet ovat siis 

pientalojen kosteusmonitoroinnin kannalta ensisijaisen tärkeitä. Betonin kriittisen 

kosteuspitoisuuden arvoa ohjaa pitkälti betonin päälle tulevan päällysteen materiaali ja 

syvyys jolta kosteuspitoisuus mitataan. Yleensä betonin kriittinen RH vaihtelee 

pientalorakenteissa 75-85% välillä. (Björkholtz 1997) 

2.1.2 Kosteuden siirtyminen 

Kosteus voi siirtyä rakenteissa painovoimaisesti, kapillaarisesti, diffuusiolla ja 

konvektiolla. (RT 05-10710 2010) 

Painovoimaisessa ja kapillaarisessa siirtymisessä kosteus on vielä vedeksi tiivistyneenä. 

Painovoimaisessa siirtymisessä vesi liikkuu nimensä mukaisesti painovoiman avulla 

alaspäin rakenteesta toiseen. Kapillaarisessa siirtymisessä vesi siirtyy 

rakennemateriaaleissa riittävän huokosalipaineen vaikutuksesta sen yrittäessä saavuttaa 

kapillaarista kosteustasapainoa. Painovoimaista ja kapillaarista siirtymistä voidaan 

yksinkertaisesti ehkäistä suunnittelemalla rakenteet siten, ettei kosteus pääse veden 

muodossa rakenteiden sisälle. (RT 05-10710 2010) 
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Diffuusiossa ja konvektiossa kosteus siirtyy vesihöyryn muodossa. Diffuusiossa kosteus 

pyrkii siirtymään vesihöyryn osapaineesta pienempään. Käytännössä diffuusio siirtyy 

yleensä lämpimämmästä tilasta kylmempään, mutta suunta voi olla myös päinvastainen. 

Konvektiossa vesihöyry kulkeutuu ilmavirtausten mukana ilman osakaasuna. 

Konvektiovirtaus voi olla luonnollista eli rakenteiden sisäistä, tai pakotettua eli 

esimerkiksi rakenteissa olevien rakojen aiheuttamaa. Luonnollinen vesihöyryn konvektio 

johtuu ilman tiheyserojen vaikutuksesta; pakotettu konvektio ilmanpaine-erojen 

vaikutuksesta. Konvektio siirtyminen on riskitekijä erityisesti kylminä ajanjaksoina, kun 

sisäilman sisältämä kosteus tiivistyy viileiden rakenteiden sisällä. Diffuusion ja 

konvektion aiheuttamaa kosteuden siirtymistä pyritään pientalorakenteissa ehkäisemään 

höyrynsulkumuovin käytöllä. Höyrynsulun on kuitenkin oltava tiivis sen toimiakseen 

toivotulla tavalla. Vuotava höyrynsulku onkin yksi yleisimmistä pientalojen 

kosteusvaurioiden alkuperistä. (RT 05-10710 2010) 

2.2 Lämpö 

Lämpö on pohjimmiltaan atomien sekä molekyylien värähtelyliikettä. Lämpötila taas on 

fysikaalinen perus-suure, joka ilmaisee kohteen absoluuttisen lämpötilan. Lämpötilaa 

mitataan asteikoilla, joista yleisimmät ovat celsius (℃), fahrenheit (℉) ja kelvin (K). 

Rakennelämpötilan monitoroinnissa käytetään yleensä celsius tai fahrenheit asteikkoa, 

riippuen missä maanosassa mittaus suoritetaan. (Siikanen 2008) 

2.2.1 Lämpötila pientalorakenteissa 

Kuten kaikissa materiaaleissa, myös pientalorakenteissa lämpötilavaihtelu voi näkyä 

materiaalien laajenemisena tai kutistumisena. Tämä lämpölaajenemiseksi kutsuttu 

dimensioiden vaihtelu on materiaalikohtaisesta lämpölaajenemiskertoimesta riippuva 

suure. Puisissa pientaloissa lämpölaajeneminen harvemmin aiheuttaa merkittäviä 

kosteus- ja lämpötilaongelmia, mutta riittävällä lämpötilan vaihtelulla se on mahdollista. 

Lisäksi jatkuva lämpötilan vaihtelu vähentää puurakenteiden lujuutta. (Puuinfo Oy 2006) 

Lämpötilan monitorointi on myös erityisen tärkeää lämpötilan ja kosteuden välisen 

vuorovaikutuksen vuoksi. Lämpötilan vaihdellessa ilman vesimäärä voi vaihdella siten, 
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että suhteellinen kosteus pysyy muuttumattomana. Vastaavasti lämpötila voi vaihdella 

vesimäärän pysyessä muuttumattomana, jolloin suhteellinen kosteus muuttuu. 

Yksinkertaisesti sanottuna olosuhteiden vakavuuden arvioinnin kannalta on kosteuden 

lisäksi tärkeää tuntea myös vallitseva lämpötila. Taulukossa 2 on esillä lämpötilan 

vaihteluja määrätyissä suhteellisen kosteuden arvoissa, sekä niitä vastaavia absoluuttisen 

kosteuden arvoja. (Nikulainen 2017) 

Taulukko 2. Absoluuttisen kosteuden arvoja eri ilman lämpötiloissa, sekä niitä vastaavat 

suhteellisen kosteuden arvot. (mukaillen Pasi Nikulainen 2017) 

Suhteellinen kosteus 20 % 40 % 60 % 80 % 90 % 100 % 

Ilman lämpötila ℃ Absoluuttinen kosteus g/m3 

80 58 116 174 232 261 290 

70 39 78 118 157 176 196 

60 26 52 78 104 117 130 

50 17 33 50 66 75 83 

40 10 20 31 41 46 51 

30 6,1 12 18 24 27 30 

20 3,5 6,9 10 14 16 17 

10 1,9 3,8 5,6 7,5 8,5 9,4 

0 1 1,9 2,9 3,9 4,4 4,9 

-10 0,44 0,88 1,3 1,8 2 2,2 

-20 0,18 0,35 0,53 0,7 0,79 0,88 

-30 0,07 0,1 0,2 0,26 0,3 0,33 

 

2.2.2 Lämmön siirtyminen 

Lämpö siirtyy rakenteissa johtumalla, säteilemällä ja konvektion avulla. (Siikanen 2008) 

Johtuminen tapahtuu molekyylien liike-energian siirtyessä molekyylistä toiseen. Tällöin 

syntyy lämmön virtaamista, jossa lämpö pyrkii tasoittumaan väliaineessa eli virtaamaan 

kylmästä lämpimään. (Siikanen 2008) 

Säteilyssä lämpöenergia siirtyy valon nopeudella sähkömagneettisten aaltoliikkeiden 

avulla. Lämpötilan ollessa absoluuttisen nollapisteen yläpuolella, toisin sanoen aina, 

kappaleet lähettävät säteilyä. Rakennustekniikassa lämpösäteilyä esiintyy lähinnä 
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auringosta saapuvana lämpösäteilynä. Erityisen suuressa osassa lämpösäteilyä 

huomioitaessa ovat rakennusten ikkunat, sillä lämpö siirtyy niissä säteilyn lisäksi myös 

johtumalla ja konvektion avulla. Ikkunalasit läpäisevät hyvin auringosta saapuvaa 

lämpösäteilyä, mutta päästävät huonosti ulospäin pyrkivää säteilyä. (Siikanen 2008) 

Konvektiossa lämpö siirtyy kosteuden tavoin kaasun, mutta myös nesteen virtausten 

mukana, ja se voi olla yhtä lailla pakotettua tai luonnollista. Nimensä mukaisesti 

pakotetussa konvektiossa lämmön siirtymistä aiheuttava virtaus syntyy jostakin 

ulkopuolisesta lähteestä, kuten tuuli, ilmanvaihtokone tai ihmisten liike. Luonnollisessa 

konvektiossa lämpötilaeroista johtuvat tiheyserot saavat aikaan virtauksena toimivaa 

liikettä. (Siikanen 2008) 

Lämmön siirtymisestä puhuttaessa rakennustekniikan yhteydessä, nousee esiin usein 

rakennuksen vaipan aukot sekä kylmäsillat. Aukoilla tarkoitetaan ovia ja ikkunoita, ja ne 

tuovat aina oman haasteensa rakennuksen tiiveyteen lämmön kannalta. Erityisesti 

ikkunalasit, jotka materiaaliominaisuuksiensa vuoksi johtavat huomattavan voimakkaasti 

lämpöä, vaikka asennus olisikin tiivis. Kylmäsillat ovat rakenneosia, kuten naulat tai 

terässiteet, joiden lämmönjohtavuus on muuta ympäröivää rakennetta huomattavasti 

suurempi. Kylmäsilloista aiheutuu ennen kaikkea lämpöhukkaa rakenteiden läpi, mutta 

ne voivat aiheuttaa myös mm. kosteuden tiivistymistä rakenteisiin ja siten kaikkia 

kosteuteen liittyviä vaurioita. (Siikanen 2008) 
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3 PIENTALORAKENTEET 

Pientalossa on tyypillisesti kuusi toisistaan erotettavaa rakennetta: perustus, alapohja, 

välipohja, yläpohja, väliseinät ja ulkoseinät. Jokaisessa rakenteessa on omat kriittiset 

paikkansa monitoroinnin kannalta, joten niiden tunteminen on suositeltavaa.  

Kosteus ja lämpö kappaleessa mainittiin rakenteiden yleisimmäksi materiaaliksi puu. 

Muita pientalorakenteissa yleisesti esiintyviä materiaaleja ovat betoni, eristeet, 

sulkumuovit sekä erityyppiset rakennuslevyt. Vaihtelua rakenteisiin tuo niitä ohjaavat 

standardit ja määräykset, joilla rakenteet mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Tässä 

kappaleessa käydään lyhyesti selittäen lävitse tyypilliset pientalorakenteet. (RT 82-10820 

2004) 

3.1 Perustukset 

Suomessa yleisesti käytettäviä pientalon perustusratkaisuja ovat antura- ja 

pilariperustukset. Rakennuksessa käytettävän perustustavan valinta on aina 

tapauskohtaista, ja riippuu mm. rakennutettavasta maaperästä ja perustuksiin 

kohdistuvista kuormituksista. Maaperän kantavuudesta voidaan myös päätellä 

mahdollisen paalutuksen tarve. Pientaloissa esiintyvät kosteusvauriot eivät yleensä ole 

tekemisissä perustuksen kanssa. Kosteus ja lämpötila voi kuitenkin vaikuttaa myös 

perustuksen toimivuuteen, esimerkiksi valun aikana. (RT 82-10820 2004) 
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Kuva 1. Ulkoseinän, kuivan tilan maanvastaisen alapohjan ja harkkosokkelin liitosdetalji 

RT 82-10820 (2004) mukaan. 

3.2 Alapohjat 

Alapohja on perustusten päällinen rakenne, joka muodostaa rakennuksen lattian. Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osan C3 mukaan alapohjia on kolmea tyyppiä: 

ryömintätilainen, ulkoilmaan rajoittuva sekä maanvastainen alapohja. Alapohja rakenne 

riippuu sen soveltuvuudesta maaperän olosuhteisiin ja talon muihin rakenteisiin. 

 Jos alapohjan kantavat rakenteet on valmistettu puusta, edellyttää se alapuolista 

tuuletusta. Tällöin maaperän ja alapohjan väliin jätetään vähintään 800mm korkea 

ryömintätila. Alapohjan tuuletus toteutetaan perusmuuriin tarkoin paikoitetuilla 

tuuletusaukoilla, ja sen tarkoitus on nimenomaan kontrolloida alapohjarakenteen kosteus- 

ja lämpöolosuhteita. Tuuletus on niin sanotun rossipohjan ehdoton toimintavaatimus, 

joten ne ovat helposti alttiina kosteudesta ja lämpötilasta aiheutuville vaurioille.  
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Ulkoilmaan rajoittuvan alapohjan rakenneratkaisu on lähestulkoon sama kuin 

rossipohjalla. 

Maanvastainen alapohja on betonista valettu, nimensä mukaan maa-ainesta vasten 

tukeutuva laattarakenne. Maanvastainen alapohja soveltuu mainiosti kellaritilaisiin 

pientaloihin. Maanvastaisen alapohjan kriittinen paikka kosteuden ja lämpötilan kannalta 

on alapohjan, ulkoseinän ja perusmuurin liitoskohta. Esimerkki maanvaraisesta 

alapohjasta kuvassa 1. (RT 82-10820, 2004) 

 

Kuvat 2 ja 3. Puurakenteisen pientalon, ulkoilmaan rajoittuva, kuiva- (vasen) ja 

märkätilan (oikea) alapohjat RT 82-10820 (2004) mukaan. 
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Kuva 4 ja 5. Puurakenteisen pientalon, ulkoilmaan rajoittuva, ristiin koolattu (vasen) ja 

ryömintätilainen (oikea) alapohja RT 82-10820 (2004) mukaan. 

3.3 Välipohjat 

Välipohja on yleensä puurakenteinen, ensimmäisen asuinhuoneiston katon ja ylemmän 

kerroksen lattian muodostava rakenne. Välipohjan rakenne vaihtelee sen mukaan, onko 

kyseessä märkä- vai kuiva tilan välipohja. Kaikessa yksinkertaisuudessaan välipohjan 

tehtävänä on siirtää yläpuolisia kuormia seinärakenteille ja jäykistää rakennusta 

vaakasuunnassa. Välikatossa esiintyvät kosteus ja lämpötila ongelmat ovat usein 

seurausta jostain taloteknisestä ongelmasta, kuten vuotava vesilinja. (RT 82-10820, 2004) 
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Kuva 6 ja 7. Puurakenteisen pientalon kuiva- (vasen) ja märkätilan (oikea) välipohja RT 

82-10820 (2004) mukaan. 

3.4 Yläpohjat 

Yläpohjarakenne muodostaa asuinhuoneiston katon, rakennuksen ulkopuolisen vesikaton 

ja niiden väliin jäävän kantavan rakenteen. Kantavana rakenteena pientaloissa käytetään 

usein puuristikoita tai -palkkeja. Yläpohjarakenne voi olla vaakasuora, jolloin vesikatto 

on erillään sen yläpuolella, tai vesikaton suuntaisesti kalteva. Olipa rakenne kumpi 

tahansa, on siinä huolehdittava alapohjan tavoin riittävästä tuuletuksesta. Yläpohjassa 

tuuletusraot tulevat ulkoverhouksen ja vesikaton liitokseen, räystään alle. Kaltevissa 

yläpohjissa eristeen ja vesikaton aluskatteen väliin. Alapohjan tavoin myös yläpohja 

rakenteet herkästi altistuvat kosteus ja lämpötila ongelmille puutteellisen tuuletuksen 

vallitessa. (RT 82-10820 2004) 
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Kuva 8. Puurakenteisen pientalon yläpohja RT 82-10820 (2004) mukaan. 
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Kuva 9. Puurakenteisen pientalon, vesikaton suuntainen yläpohja RT 82-10820 (2004) 

mukaan. 
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3.5 Väliseinät 

Väliseinät ovat rakennuksen sisäpuolisia, huoneita jakavia seinärakenteita. Väliseinän 

rakenne mitoitetaan huonekorkeuden ja sen mukaan, onko väliseinä kuormituksia kantava 

vai ei. Märkä- ja kuivatilat vaikuttavat myös väliseinän rakenteeseen. Kerros-, luhti-, rivi- 

ja paritalojen kaltaisissa useampien asuntojen rakennuksissa väliseinät toimivat myös 

huoneistoja jakavina seininä. Tällöin niitä koskee myös erinäiset ääneneristävyys ja 

palomääräykset. Väliseinään ei välipohjan tavoin kohdistu suoranaista riskitekijää 

kosteuden tai lämpötilan kannalta. (RT 82-10820 2004) 

 

Kuva 10. Puurakenteisen asuintalon huoneistojen välinen, kantava väliseinä RT 82-10820 

(2004) mukaan. 

 

Kuva 11. Puurakenteisen pientalon ei-kantava, kuivatilan väliseinä RT 82-10820 (2004) 

mukaan. 
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Kuva 12. Puurakenteisen pientalon ei-kantava, kuiva- ja märkätilan välinen väliseinä RT 

82-10820 (2004) mukaan.  

3.6 Ulkoseinät 

Ulkoseinät muodostavat vesikaton kanssa rakennusta ympäristön olosuhteilta suojaavan 

kuoren. Ulkopuolisien olosuhteiden lisäksi ulkoseinien mitoitusta sanelee pitkälti samat 

asiat kuin väliseinienkin. Ulkoseinä on yleensä muiden rakenteiden tapaan 

puurakenteinen, mutta pientaloissa on alkanut esiintyä myös betonisia, ns. sandwich 

elementtejä. Yleisimmät asuntojen kosteusvauriot ovat saaneet alkunsa ulkoseinä 

rakenteista, koska ulkoseinärakenteisiin joudutaan aina tekemään ikkuna- ja oviaukkoja. 

Tämä on huonosti toteutettuna varma reitti kosteudelle rakenteiden sisään. (RT 82-10820 

2004) 
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Kuva 13. Puurakenteisen pientalon kantava kuivatilan ulkoseinä RT 82-10820 (2004) 

mukaan. 

 

Kuva 14. Puurakenteisen pientalon kantava märkätilan ulkoseinä RT 82-10820 (2004) 

mukaan. 

 

Kuva 15. Puurakenteisen pientalon kantava kuivatilan ulkoseinä lisäeristyksellä RT 82-

10820 (2004) mukaan. 
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4 MONITOROINTIJÄRJESTELMÄT 

Pientalorakenteiden monitorointiin on kehitetty kattava määrä erityyppisiä ja eritasoisia 

järjestelmiä. Kuten sanottu, tässä tutkielmassa ei kuitenkaan lähdetä vertailemaan 

järjestelmien suorituskykyä toisiinsa, vaan tarkoitus on tuoda esille mahdollisimman 

monipuolinen katsaus olemassa olevista laitteista. Suorituskykyyn katsomatta, laitteet 

voidaan silti jakaa kolmeen eri tyyppiin: kiinteisiin ja kannettaviin 

monitorointijärjestelmiin sekä kumpaakin edellä mainittua edustaviin dataloggereihin. 

Tutkielmassa puhutaan yleisesti monitorointijärjestelmistä, vaikka osa esitetyistä 

laitteista on pohjimmiltaan suunniteltu suorittamaan yksittäisiä mittauksia. Monitorointi 

käsitteenä tarkoittaa tarkkailua tai seurantaa, eli pitkäaikaista seuraamista. Tutkielman 

luonteen kannalta on kuitenkin katsottu tärkeäksi käydä myös läpi järjestelmiä, jotka eivät 

varsinaisesti täytä monitorointi käsitettä toiminnallaan. Toisaalta kaikkia esiteltyjä 

laitteita ja mittausjärjestelmiä voidaan, ja yleensä käytetään samaan kohteeseen 

toistuvasti. Tämän vuoksi tutkielmassa esiteltävien tuotteiden puhuttelu 

monitorointijärjestelminä voidaan sallia. 

4.1 Kiinteät järjestelmät 

Kiinteät järjestelmät ovat rakennusvaiheessa osaksi rakennusta asennettavia 

monitorointijärjestelmiä, joiden tarkoitus on monitoroida rakennuksen kosteus- ja 

lämpöteknistä toimintaa koko rakennelman elinkaaren ajan. Jatkuvalla monitoroinnilla 

on tarkoitus säädellä kosteutta ja lämpötilaa siten, että niiden aiheuttamia ongelmia ei 

koskaan pääse syntymään. Kiinteästi asennettavat monitorointijärjestelmät voivat toimia 

langallisesti tai langattomasti. 

Kiinteiden järjestelmien toiminta perustuu kohteen rakenteisiin asennettaviin 

mittausantureihin sekä antureiden keräämää dataa käsitteleviin lukulaitteisiin. Yleensä 

riittävään monitorointiin vaaditaan useampi anturi jokaista rakennetta kohti, jolloin koko 

rakenteen kosteus- ja lämpöolosuhteista saadaan selkeämpi käsitys. Anturit mittaavat 

rakenteista yleensä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Ymmärrettävästi kiinteän 
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järjestelmän asentaminen on helpointa rakennusvaiheessa, kun rakenteet ovat edelleen 

auki. Esimerkiksi anturien asentaminen höyrysulun tai vedeneristeen taakse valmiissa 

rakennuksessa aiheuttaa merkittäviä purkutoimenpiteitä.  

Anturit voivat toimia itsenäisinä yksikköinä tai yhtenä järjestelmänä. Itsenäinen toiminta 

tarkoittaa sitä, että anturi on erillisen lukupään kautta yhteydessä rakenteiden 

ulkopuolelle. Antureilta voidaan siten säännöllisin väliajoin käydä lukemassa rakenteen 

sisäinen tilanne. Anturit eivät siis tallenna mittaustuloksiansa mihinkään, vaan ’heräävät’ 

vasta kun niihin yhdistetään lukulaite. Itsenäinen toiminta voidaan toteuttaa sekä 

langallisesti, että langattomasti. Langallisessa anturissa lukupää on tuotu rakenteiden 

ulkopuolelle fyysisesti, kun taas langattomissa antureissa dataa siirretään langattoman 

yhteyden kautta rakenteiden lävitse. Yhtenäisessä toiminnassa, kaikki kohteen anturit 

ovat keskenään yhteydessä dataa keräävään keskusyksikköön. Keskusyksikkö voidaan 

suunnitella siten, että se toimii itsessään lukupäätteenä tai on yhteydessä erilliseen 

lukupäätteeseen. Käytännössä erillinen lukupääte voi nykypäivänä olla esimerkiksi 

tietokone, tabletti tai älypuhelin. Tämän tyyppisten järjestelmien toteuttaminen 

langallisesti olisi liian työlästä mittavien johdotustöiden vuoksi. Yhteen toimivat 

järjestelmät on siis helpoin toteuttaa langattomalla yhteydellä. 

Myös betonirakenteiden pitkäaikaiseen monitorointiin on kehitetty ratkaisuja. Niiden 

toimintaperiaate on sama kuin edellä kuvatuissa tavallisen puurakenteisen seinän sisälle 

asennettavissa järjestelmissä, mutta nyt anturit asennetaan betoniin valun yhteydessä itse 

betonimassan sisälle. Betonirakenteiden monitoroinnissa langattoman teknologian käyttö 

on siis erityisen järkevää. Näin voidaan valvoa pintaa rikkomatta esimerkiksi pientalojen 

perustuksia ja betonielementtirakenteita sekä rakennus-, että käyttövaiheessa. 

Esimerkkinä rakenteisiin kiinteästi asennettavista, itsenäisesti toimivista, langallisista ja 

langattomista antureista on suomalaisen Wiiste Oy:n valmistamat SolidRH mallin 

monitorointijärjestelmät. Järjestelmään kuuluu eri materiaaleihin soveltuvia 

anturityyppejä, sekä kaikille antureille soveltuva lukulaite SolidRH RD1.  
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Kuva 16. SolidRH järjestelmän antureille suunniteltu, akkukäyttöinen lukulaite SolidRH 

RD1. (Wiiste Oy 2012) 

Tyypillisten pientalojen käytön aikaiseen kiinteään monitorointiin Wiiste tarjoaa mm. 

SH1, SH3 ja SH4 malliset anturit. SH1 on betonirakenteiden monitorointiin tarkoitettu, 

valun aikana asennettava anturi. SH3 on puu- ja betonirakenteille soveltuva, ja se voidaan 

kiinnittää rakenteeseen materiaalista riippuen esimerkiksi poraamalla, nitomalla tai 

liimaamalla. SH4 soveltuu SH1:n tavoin puu- ja betonirakenteisiin, mutta käyttää 

langallista lukupäätä tiedonsiirrossa. SH3:n kiinnitys voidaan toteuttaa mm. poraamalla. 

Kun anturiin yhdistetään SolidRH RD1 lukulaite, saadaan luettua anturin lähettämiä 

lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvoja. RD1 tallentaa mittauksesta saadun 

lämpötilan ja kosteuspitoisuuden lisäksi myös päivämäärän, kellonajan, anturin 

sarjanumeron, ympäristön olosuhteet sekä SH3 ja SH1 tapauksessa myös mittaus-

syvyyden. Tulokset voidaan jälkeenpäin siirtää USB väylän kautta SolidRH järjestelmän 

omaan Relia -tietokantaan. 
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Kuva 17. Betonirakenteisiin valun aikana asennettava SolidRH SH1 anturi. (Wiiste Oy 

2012) 
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Kuva 18. Puu- ja betonirakenteisiin soveltuva SolidRH SH3 anturi. (Wiiste Oy 2012) 

 

Kuva 19. Puu- ja betonirakenteisiin soveltuva langallinen SolidRH SH4 anturi. (Wiiste 

Oy 2012) 

Lisäksi Wiiste on kehittänyt yhteistyössä rakennusmateriaaleja valmistavan Weberin 

kanssa lattiaratkaisuja, joissa Wiisteen tarjoamat monitorointijärjestelmät tulevat osaksi 

rakentamisen kokonaisuutta. Tämä on rakenteiden kiinteän monitoroinnin kannalta 

edistyksellinen askel. (Wiiste Oy 2012) 

Yhteen toimivat rakenteiden monitorointijärjestelmät ovat kovassa kehitystyössä, mutta 

rehellisesti tätä tarkoitusta palvelevia laitteita ei ole vielä valmistettu. Sen sijaan yleiseen 

asunnon huoneilman mittaamiseen on kehitetty useita vastaavia laitteita ja pienillä 

muutoksilla moni näistä soveltuisi myös rakenteiden sisälle. Suomessa on kehitelty 

yhteen toimivaa Wainu järjestelmää, joka koostuu langattomasti tietoa lähettävistä 

antureista ja keskusyksiköstä, joka vastaanottaa antureiden dataa. Keskusyksikkö lähettää 

tiedon edelleen internet käyttöliittymään, jota on mahdollista selata mobiililaitteilla tai 
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tietokoneella. Tällä hetkellä Wainun käyttö keskittyy lähinnä tuuletettavien ylä- ja 

alapohja rakenteiden olosuhteiden valvontaan, mutta mitään estettä esimerkiksi 

ulkoseinien monitorointiin ei ole olemassa.  

Jatkuvan rakenteiden monitoroinnin voisi todeta olevan vielä tänä päivänä 

pientalorakentamisessa melko harvinaista, vaikka sillä voidaan saavuttaa merkittäviä 

etuja. Esimerkkejä näistä on lämpö- ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy ja monitoroinnin 

kautta mahdollistettu energiankulutuksen optimointi. Vähäisen käytön syy lienee monen 

asian summa., mutta todennäköisesti eniten tähän vaikuttaa yksinkertaisesti 

monitoroinnin tarpeen vähäisyys. Huolimatta kosteuteen ja lämpötilaan liittyvien 

ongelmien yleistymisestä, talojen omistajat eivät koe tarpeelliseksi kohentaa talon 

tilanteen valvontaa. 

4.2 Kannettavat järjestelmät 

Kannettavat järjestelmät ovat nimensä mukaan kohteesta toiseen liikuteltavia 

järjestelmiä, joiden käyttö keskittyy lähinnä rakenteen kuntotilan hetkelliseen 

toteamiseen. Tämän vuoksi kannettavia järjestelmiä käytetään lähinnä kohteissa, joissa 

ongelmien olemassaoloa tai laajuutta lähdetään vasta selvittämään. Kannettavuus 

tarkoittaa rakenteen sisäisessä monitoroinnissa poikkeuksetta sitä, että rakenteita 

joudutaan rikkomaan. 

Kannettavat järjestelmät ovat kosteuden ja lämpötilan mittaamisessa pitkälle 

vakiintuneita järjestelmiä, ja rakennuksissa esiintyvät kosteusvauriot kartoitetaan 

edelleen useasti kannettaviin järjestelmiin lukeutuvilla laitteilla. 

4.2.1 Lämpömittarit 

Suurin osa kannettavista järjestelmistä keskittyy vain kosteuden mittaukseen, koska 

näissä tapauksissa lämpötila voidaan yleensä todeta tavallisilla huonelämpötilaa 

mittaavilla lämpömittareilla. Näitä ovat esimerkiksi nestepohjaiset, bimetalliset tai 

elektroniset lämpömittarit, joita on saatavilla lähes kaikissa kaupoissa. Nestepohjaiset ja 

bimetalliset lämpömittarit perustavat toimintansa yksinkertaisesti nesteen tai metallin 
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lämpölaajenemiseen. Elektroniset lämpömittarit perustuvat mittarissa käytettävän 

materiaalin sähkönvastustuskyvyn lämpötilariippuvuuteen. 

Markkinoilla on myös kehittyneempiä ja tarkempia lämpötilan mittaamiseen 

suunniteltuja laitteita, kuten infrapunalämpömittarit ja lämpökamerat. Kumpikin laitteista 

perustaa toimintansa infrapunasäteilylle. Infrapunalämpömittarissa infrapunasäteilylle 

herkkä optiikka kerää mitattavan kohteen lähettämän lämpösäteilyn ja muuttaa sen 

näytöllä lämpötilalukemaksi. Lämpökamera taas muodostaa esineen lähettämän 

infrapunasäteilyn perusteella kuvan kohteen pintalämpötilasta. Infrapunasäteilyä 

hyödyntävät lämpömittarit ovat laajassa käytössä rakennustekniikassa. 

4.2.2 Pintakosteusmittarit 

Pintakosteusmittarit ovat kannettavista järjestelmistä rakennetta rikkomattomia, 

kosteustilan selvittämiseen suunniteltuja laitteita. Yleensä pintakosteusmittaus 

suoritetaan, kun on syytä epäillä haitallista kosteuspitoisuutta rakenteiden sisällä. 

Pintakosteusmittareita on useita erilaisia, mutta yleensä laitteiden toiminta perustuu 

mitattavan materiaalin sähköisten ominaisuuksien muuttumiseen vesipitoisuuden 

muuttuessa. Pintakosteudenosoittimilla saatua mittaustulosta voidaan yleisesti pitää vain 

suuntaa antavana. Saatu tulos voi vaihdella pelkän laitteen toimintaperiaatteen ja 

materiaaliominaisuuksien vaihtelujen lisäksi myös mm. rakenteen raudoitteiden, 

vesiputkien, sähköjohtojen vaikutuksesta. Kuvassa 21 on saksalaisen Gann Mess- u. 

Regeltechnik GmbH nimisen yrityksen valmistamasta pintakosteuden toteamiseen 

suunniteltu mittari Hydromette Compact B. (RT 14-10984 2010) 
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Kuva 21. Pintakosteusmittari Hydromette Compact B (Gann Mess- u. Regeltechnik 

GmbH). 

4.2.3 Piikkimittaus 

Piikkimittaus on yleisesti puurakenteiden kosteusmittauksessa käytetty, yksinkertainen 

mittausjärjestelmä. Laitteen mittauspäässä on kaksi metallielektrodia, joiden välistä 

konduktanssia mittaamalla saadaan määritettyä materiaalin kosteuspainoprosentti. 

Mittaus tapahtuu upottamalla piikit kokonaisuudessaan rakenteeseen siten, että 

elektrodien väliin jäävä materiaali on mahdollisimman homogeenistä. Lopuksi 

kosteuspitoisuus saadaan näyttölaitteelta painoprosentteina. Piikkimittauksella voidaan 

puun lisäksi mitata myös muita materiaaleja. Kovia, esimerkiksi kiviperäisiä materiaaleja 

mitatessa on heikot elektrodipiikit otettava huomioon poraamalla niille valmiit reiät. 

Betonin kaltaisia materiaaleja mitatessa on myös syytä tietää, että mittaustulokset voivat 

vaihdella suuresti betonin laatuominaisuuksien mukaan. 
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Myös piikkimittareita on useita eri malleja, vaikka toimintaperiaate ei pysyy lähes 

muuttumattomana. Kuvassa 22 on Gannin valmistama kompakti versio 

piikkimittauslaitteesta Hydromette Compact S. 

 

Kuva 22. Piikkimittauslaite Hydromette Compact S (Gann Mess- u. Regeltechnik 

GmbH). 

4.2.4 Porareikämittaus 

Porareikämittaus on yleisimmin kivi- ja betonirakenteissa käytettävä 

kosteusmittausmenetelmä, jonka toteuttaminen tarkasti on erittäin työlästä. Mittaus 

aloitetaan poraamalla kaksi rinnakkaista reikää arviointi syvyydelle D ja yksi reikä 0.4 x 

D syvyydelle. Reiät puhdistetaan tarkoin sekä tiivistetään sivuilta putkella ja päältä 

esimerkiksi korkilla. Mittauspiste suojataan lämpötilamuutoksilta ja muilta häiriöiltä. 

Reikien poraaminen poikkeuttaa mitattavan materiaalin kosteustasapainoa, jonka 
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tasaantumista on odoteltava muutaman päivän ajan. Ennen mittapäiden asennusta putkiin, 

annetaan myös niiden tasaantua ympäröiviin olosuhteisiin. Asennetaan mittapäät putkien 

kautta reikiin nopeasti ja tiivistetään välit. Annetaan mittapään tasaantua mittausreiässä 

riittävän pitkä aika, jotta kosteustasapaino betonihuokosten ja mittapään kosteus-

sensorien välillä saavutetaan. Lopuksi kytketään mittapäät näyttölaitteeseen, josta 

saadaan luettua RH ja lämpötila. Tavallisesti mitataan myös huoneilman lämpötila ja 

suhteellinen kosteus loppuraporttia varten. Porareikämittaus on suoritettava mielellään 

+15℃-+25℃ lämpötilassa. Lisäksi yläpuolisen ilman ja rakenteessa olevan mittapään 

lämpötilanäyttämien ero ei saa olla yli 2℃. Porareikämittaus on erinomainen tapa 

määrittää esimerkiksi betonirakenteiden kosteusjakaumaa. (RT 14-10984 2010) 

Wiiste Oy tarjoaa erityisesti holkilliseen porareikämittaukseen suunnitellun SolidRH 

SHR anturin. SHR lähettää mittaustuloksia langattomasti, ja se voidaan asentaa holkkiin 

ilman erillistä tiivistysmassaa. SHR soveltuu myös näytepalamittaukseen. 
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Kuva 23. Porareikä- ja näytepalamittaukseen soveltuva SolidRH SHR anturi. (Wiiste Oy 

2012) 

4.2.5 Näytepalamittaus 

Näytepalamittauksessa nimensä mukaisesti mitattavasta materiaalista otetaan 

näytekappale tutkittavaksi. Näytepalamittaus on porareikämittauksen tavoin kivi- ja 

betonirakenteiden kosteuden mittaukseen tarkoitettu menetelmä. Mittaus aloitetaan 

valikoimalla mittauspaikka ja -syvyys. Betoniin tehdään poraamalla, halkaisijaltaan n. 

50-100 mm leveä reikä. Reiän pohjalta piikataan noin 5 mm syvyydeltä betoninäytteitä, 

jotka esimerkiksi lyöntimeisseliä tai talttaa käyttäen kerätään koeputkiin. Koekappaleiden 

tulee olla otettuna reiän keskikohdasta, eikä ne saa sisältää porauspölyä tai suuria 

runkoainerakeita. Irrotetut koekappaleet laitetaan mittapäiden kanssa mahdollisimman 

nopeasti koeputkiin siten, että 1/3 putkesta täyttyy betonimuruilla. Lopuksi putken suu 

suljetaan tiiviisti. Näytepaloja otetaan samasta syvyydestä vähintään kaksi koeputkellista. 

Näytepalamittaus voidaan porareikämittauksesta poiketen tehdä minkä lämpöisestä 

betonista tahansa, missä tahansa ilmankosteudessa. Koeputkien ja mittapäiden annetaan 

tasaantua mittauspaikan vallitseviin olosuhteisiin, jonka jälkeen ne siirretään 

tasaantumaan vakiolämpötilaan mittapään edellyttämäksi ajaksi.  Mikäli koeputkia 

kuljetetaan, tulee koeputkien olla suojattuna olosuhteiden muutoksilta. Tällöin vältytään 

lisäodottelulta tasaantumisvaiheessa. Myös betonin lujuusluokka vaikuttaa 

tasaantumisaikaan. Riittävän tasaantumisen jälkeen luetaan mittapäästä RH ja lämpötila, 

ja kirjataan tulokset. Näytepalamittaus jättää mitattavaan rakenteeseen huomattavan 

kokoisia reikiä, joten on tärkeä muistaa paikata ne tarkoituksenmukaisesti. 

Näytepalamittausta käytetään samoissa tilanteissa kuin porareikämittausta. (RT 14-10984 

2010) 
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Kuva 24. Näytepalamittauksen suoritus RT 14-10984 (2010) mukaan. 

4.2.6 Viiltomittaus 

Viiltomittaus on erityisesti muovimaton kaltaisille päälysteille tarkoitettu menetelmä. 

Menetelmässä päällysteeseen tehdään muutaman n. 2-4 cm mittainen viilto. Mittaus 

suoritetaan piikkimittauslaitteen avulla asettamalla elektrodipiikit päällysteen ja 

lattiarakenteen väliin. Viiltoaukko tiivistetään ja suojataan ympäristöltä ennen mittauksen 

suoritusta. Viiltomittauksia suoritetaan riittävän kattavasti siten, että saadaan määriteltyä 

kosteuden vaikutukset rakenteessa. (RakLamit Oy 2014) 
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Kuva 25. Muovimattoon suoritettu viiltomittausjärjestely (Vertia Oy 2011) 

4.3 Dataloggerit 

Dataloggerit ovat mittausyksiköitä, joissa yhdistyy kiinteiden järjestelmien pitkäaikainen 

monitorointi sekä kannettavien järjestelmien väliaikaisuus. Tämän vuoksi dataloggerit on 

syytä lukea omaan luokkaansa. Dataloggeri on yleensä akulla toimiva, itsenäinen 

tiedonkerääjä, joka tallentaa sisäiselle muistilleen dataa ympäröivistä olosuhteista. Kun 

dataloggerin sisäinen muisti on täynnä tai todetaan mittausaika riittäväksi, voidaan 

kerättyä dataa siirtää esimerkiksi tietokoneeseen analysoitavaksi. 

Saksalaisen Gannin valikoimasta löytyy myös pientalojen monitorointiin tarkoitettuja 

dataloggereita. Klima sarjan dataloggerit tallentavat tietoa ilman lämpötilasta ja 

kosteudesta sisäänrakennetun anturinsa avulla. Lisäksi Klima 30 dataloggeriin voidaan 

kytkeä erillinen lämpötila-anturi, joka voidaan langallisesti viedä materiaalin sisälle. 

Mittausintervallit ovat säädettävissä aina viidestä sekunnista kuuteen tuntiin. Kerätty tieto 

tuodaan laitteesta kytkemällä se tietokoneeseen. 
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Kuva 26. Datalogger Klima 30 (Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH) 

Kuten kiinteästi asennettavien järjestelmien, myös dataloggereiden käyttö 

pientalorakenteiden monitoroinnissa on vielä harvinaisempaa, vaikka niilläkin on siellä 

oma paikkansa. Kehittämistä on edelleen mm. langattoman teknologian käytössä ja 

varsinaisen rakenteiden monitoroinnin osa-alueilla. Dataloggereiden käyttöä voidaan 

kuitenkin harkita, esimerkiksi, kun on syytä epäillä kosteuden ja lämpötilan saavuttavan 

haitallisia arvoja sellaisina ajanjaksoina, jotka olisivat kestonsa puolesta 

epäkäytännöllisiä tarkkailla kiinteillä tai kannettavilla monitorointijärjestelmillä.  
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5 YHTEENVETO 

Tutkielman pohjimmainen tarkoitus oli luoda tietoisuutta pientalorakenteiden 

monitorointiin kehitetyistä ratkaisuista laatimalla mahdollisimman laaja selvitys 

olemassa olevista laitteista.  

Työssä lähdettiin liikkeelle perusasioista eli tuomalla esiin kosteuden ja lämpötilan 

ominaisuuksia rakennusfysiikallisina suureina. Rakennustekniikan kannalta katsottiin 

tärkeäksi kertoa lämmön ja kosteuden siirtymistavoista ja vaikutuksista rakenteisiin. 

Haasteena tässä vaiheessa oli, että kosteus ja lämpötila ovat laajoja käsitteitä ja niitä on 

tutkittu lähes yhtä laajasti, joten tietoa jouduttiin supistamaan äärimmäisen paljon.  

Tutkielma rajoitettiin käsittelemään ainoastaan pientalorakenteita, joten työn kannalta oli 

luontevaa käydä myös ne lävitse. Pientaloissa on tyypillisesti 6 toisistaan erotettavaa 

rakennetta, riippuen pitkälti talon koosta. Rakennetyyppejä ovat perustukset, alapohjat, 

välipohjat, yläpohjat, väliseivät sekä ulkoseinät. Jokaisen rakenteen tehtävä on eri, mutta 

kaikissa on lopulta paljon samankaltaisuuksia. Työn laajuuden kannalta aiheen 

rajoittaminen pientalorakenteisiin osoittautui oikeaksi ratkaisuksi  

Tutkielmassa käsiteltävät monitorointijärjestelmät jakautuivat kolmeen eri tyyppiin: 

kiinteästi asennettavat pitkäaikaiset monitorointijärjestelmät, kannettavat lyhytaikaiset 

mittauslaitteet sekä kumpaakin edellä mainittua edustavat dataloggerit. Kannettavista 

järjestelmistä käsiteltiin lämpömittarit, pintakosteusmittarit, piikkimittarit, 

porareikämittaukset, näytepalamittaukset ja viiltomittaukset. Kiinteät järjestelmät 

pystyttiin jakamaan toiminnan perusteella itsenäisesti tai yhtenäisesti toimivia antureita 

käyttäviin järjestelmiin. Dataloggerit edustivat tutkielmassa omaa luokkaansa. 

Ehdottomasti suurin haaste tutkielmassa oli monitorointijärjestelmiä koskevan 

lähdemateriaalin puutteellisuus. Erityisesti kiinteästi asennettavat monitorointi 

järjestelmät ja dataloggerit ovat edelleen varjossa suurelta yleisöltä. Toisaalta yhtenäisen 

materiaalin puutteellisuus vain todistaa tutkielman tulleen tarpeeseen. Näihin 

olosuhteisiin nähden työssä voi todeta onnistuneen hyvin.  
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Tavoitteista yhtenäisen selvityksen laatiminen on toteutunut, mutta aiheesta tietoisuuden 

levittäminen on enemmänkin ajan kysymys.  
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