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MITTAUS	  
Työmaalla mitattavia asioita ovat kuivumisolosuhteet sekä rakenteiden 
kosteuspitoisuudet. Rakenteesta tehtävillä mittauksilla pyritään varmistamaan 
rakenteen riittävä kuivuminen ennen rakenteen päällystämistä tai pinnoittamista. 
Mittauksia voidaan tehdä myös kosteusvaurioiden selvittämiseksi. 

 

RAKENTEISTA	  TEHTÄVÄT	  MITTAUKSET	  

Rakenteen kosteusmittausten tuloksia on verrattava kuivumisaika-arvioon. 
Rakenteista mitataan lämpötilaa ja kosteutta. Rakenteen lämpötiloja seurataan, 
koska lämpötilalla 

• on suuri merkitys kuivumisnopeuteen 
• on suuri merkitys suhteellisen kosteuden mittausten luotettavuuteen 
• pystytään seuraamaan betonin lujuudenkehitystä. 

Rakenteiden kosteusmittaukset ovat luotettavimmat kun rakenteen lämpötila on +15 
– +25°C. Rakenteen sisällä tapahtuvat kosteusliikkeet hidastuvat merkittävästi kun 
rakenteen lämpötila laskee alle + 15 °C:n, mikä aiheuttaa epävarmuutta mittaukseen. 

Rakenteen sisälämpötilan mittaukseen soveltuvat tavanomaiset nestelämpömittarit 
tai elektroniset lämpömittarit. Rakenteen sisälämpötilaa voidaan arvioida myös 
pintalämpötilaa seuraamalla. Nestelämpömittareiden käyttö vaatii mittauspisteiksi 
rakenteeseen asennetut putket. Elektroniset mittarit toimivat rakenteeseen 
asennettujen antureiden avulla. Mittauspisteet on valittava niin, että rakenteen 
kylmistäkin osista saadaan luotettava tieto lämpötilasta. Rakenteen kylmimpiä osia 
ovat nurkat sekä kylmäsiltoja muodostavat tukialueet. 

Rakenteen pintalämpötiloja mitataan, kun rakennetta lämmitetään paikallisesti 
esimerkiksi infrapunasäteilijöiden avulla. Betonin sisälämpötilan on mittauksissa 
havaittu olevan on noin 5 °C pintalämpötilaa alhaisempi. 

Rakenteen	  kosteuden	  mittaaminen	  
Rakenteen kosteuden mittaamisella tarkoitetaan pääsääntöisesti rakenteen 
suhteellisen kosteuden mittaamista porareikä- ja näytepalamenetelmällä. 
Rakenteesta voidaan mitata myös pintakosteutta ja absoluuttista kosteutta. Näitä 
mittauksia ei suositella käytettäväksi pinnoituspäätösten teossa. 
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Rakenteen suhteellisen kosteuden mittaaminen 

Rakenteen kuivumista seurataan ja pinnoitettavuus- ja päällystettävyyspäätökset 
tehdään suhteellisen kosteuden mittausten avulla. Rakenteen saavutettua 
tavoitteellisen suhteellisen kosteuden rakenne on riittävän kuiva pinnoitusta tai 
päällystämistä varten. Liian aikainen päällystäminen johtaa kosteusvaurioon 
rakenteessa. 

Rakenteiden kosteusmittaukset aloitetaan kun rakennuksen runko, ikkunat ja 
vesikatto ovat valmiit ja rakennus on tiivis sekä rakennuksen kuivamiseen tähtäävä 
lämmitys on aloitettu. Mittaukset tehdään 2– 4 viikon välein. Lähtötilanteen ja 
jatkuvan seurannan mittausten tarkoituksena on todeta kuivuminen. Näihin 
mittauksiin ei sisälly suurta riskiä virheellisestä mittaustuloksesta ja siksi mittauksen 
voi tehdä tehtävään perehtynyt henkilö. Päällystämis- ja pinnoituspäätöstä varten 
tehtävä, kattavampi ja tarkempi, mittaus tulee olla sertifioidun mittaajan tekemä. 

Suhteellisen kosteuden mittausmenetelmissä on tarkistettava, että: 

• laitteiden kalibrointiväliä noudatetaan 
• näytteenotto tehdään puhdistetusta reiästä tai kuopasta 
• näyte otetaan oikealta syvyydeltä 
• rakennelämpötilassa +15  –  +25 °C käytetään porareikämenetelmää – 

muulloin näytepalamenetelmää 
• näytteenottomenetelmää noudatetaan tarkasti ja että tyypilliset virhelähteet 

eliminoidaan 

Mittausmenetelmät on esitetty tarkemmin mm. RT-ohjekortissa RT14-10984 Betonin 
suhteellisen kosteuden mittaus. 

Mittausmenetelmiä ovat porareikämenetelmä ja näytepalamenetelmä. 

Mittauspisteiden	  valinta	  
Mittauspiste koostuu useammasta porareiästä. Porareiät tehdään rakenteen kohtiin, 
joissa rakennekosteuden oletetaan olevan suurin. Tyypillisesti näitä ovat kulkureittien 
ja saumojen kohdat. Tuloksen luotettavuuden vuoksi mittauspisteitä tulee olla 
jokaisessa huoneessa 2  –  4 kpl. Seurantamittauksissa riittää yksi arviointisyvyydeltä 
otettu näytepari huonetta kohti, pinnoitus- ja päällystyspäätöksiä tukevissa 
mittauksissa enemmän. 

Mittauspisteessä tulee olla vähintään kaksi saman syvyistä rinnakkaista reikää noin 
100– 300 mm etäisyydellä toisistaan. Mittauspisteessä otetaan näyte 
arviointisyvyydeltä, joka määritellään rakenteen kuivumissuuntien ja paksuuden 
perusteella: 

Arviointisyvyys kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 

   0,2  ×  rakenteen paksuus 

Arviointisyvyys yhteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 

   0,4  ×  rakenteen paksuus 

Mittauspisteessä mitataan kosteus myös rakenteen pinnasta 0  –  10 mm syvyydeltä 
sekä 20  –  30 mm syvyydeltä, jolloin rakenteen kosteusjakauma saadaan määriteltyä. 

Porareikämenetelmä	  
Porareikämenetelmässä kosteutta mitataan rakenteeseen poratusta 16 mm 
halkaisijaltaan olevasta, puhdistetusta, tiivistetystä ja kosteudeltaan tasaantuneesta 
porareiästä. 

1. Porareiät porataan mittaussyvyyteen 16 mm terällä. 
2. Porareikä puhdistetaan pölystä imurilla tai paineilmalla. 
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3. Porareikään asetetaan suojaputki 
4. Suojaputken esiin jäävän tyven ja alustan liitos tiivistetään kitillä. 
5. Suojaputken pää tiivistetään kitillä tai tulpalla. 
6. Porareiän kosteuden annetaan tasaantua 3  –  7 vuorokautta. 
7. Kalibroitu mittapää asennetaan putkeen ja tiivistetään. 
8. Kosteuden annetaan tasaantua reiässä 1  –  24 tuntia, kosteusmittarin 

käyttöohjeen mukaisesti. 
9. Mittapää kytketään mittauslaitteeseen, josta luetaan suhteellinen kosteus 

sekä lämpötila. 

Näytepalamenetelmä	  
Näytepalamittaus on  porareikämenetelmää nopeampi, luotettavampi ja sitä tulee 
käyttää  kun rakenteen lämpötila ei ole lähellä rakenteen käyttölämpötilaa +20 °C. 
Näytepalamittauksessa suurin virhetekijä on, että kosteutta ehtii haihtumaan 
näytteenoton yhteydessä. 

1. Rakenteeseen tehdään kuoppa arviointisyvyyteen 
a. poraamalla 10– 16 mm poranterällä 100– 150 mm reikiä ympyrän 

kaareen muotoon 
b. käyttämällä kuivaporauskruunua 

2. Arviointisyvyys tarkistetaan mittaamalla. 
3. Syvyyden ollessa oikea, pinnasta piikataan taltalla murusia materiaalista. 
4. Murusilla täytetään 1/3 koeputken tilavuudesta. 
5. Mittausanturi viedään koeputkeen. 
6. Koeputki tiivistetään. 
7. Koeputki näytepaloineen siirretään +20 °C vakiolämpötilaan ja annetaan 

tasaantua 2  –  12 tuntia mittalaitteen ohjeiden mukaisesti. 

RAKENTEIDEN	  PINNOITETTAVUUSVAATIMUKSET	  

Liian kostealle alustalle asennetut päällystemateriaalit aiheuttavat tiiviydellään tai 
matalalla kosteudenkestävyydellään vaurioita itselleen tai ympäröiville materiaaleille. 
Vauriot voivat olla materiaalin muodonmuutoksia tai home- tai mikrobivaurioita. 
Jokaisella materiaalilla on kriittinen kosteusraja-arvo (tavoitteellinen suhteellinen 
kosteus, tavoite RH), jonka alle rakenteen tulee kuivua ennen sen pinnoittamista. 

Betonirakenteissa tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy päällystemateriaalin 
vesihöyryn läpäisevyyden ja kosteuden kestävyyden perusteella. Liimakiinnitteisten 
päällysteiden tavoitteellinen suhteellinen kosteus määräytyy yleensä liiman 
kosteudensietokyvyn perusteella, mikä tarkoittaa useimmilla liimoilla 85  % RH. 

Tavoitteelliset suhteelliset kosteusprosentit esitetään rakenne- ja 
materiaalikohtaisesti työselostuksissa. Ohjeistuksessa tulee käyttää ensisijaisesti 
materiaalivalmistajan esittämiä tavoitteellisia kosteusprosentteja. Työselostuksissa 
voidaan myös viitata tavoitteellisia suhteellisen kosteuden raja-arvoja esittäviin 
julkaisuihin, kuten esimerkiksi rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin ja 
rakennusalan teknis-tieteellisten yhdistysten julkaisuihin. 

KUIVUMISOLOSUHTEIDEN	  MITTAAMINEN	  

Rakenteiden kuivumisolosuhteilla tarkoitetaan rakenteita ympäröivän tilan 
olosuhteita. Tilan olosuhteista mitataan tilan ilman lämpötilaa (°C) sekä suhteellista 
kosteutta (RH %). Tilan olosuhteiden lisäksi rakenteiden kuivumiseen vaikuttavat 
osastoitua tilaa ympäröivien tilojen olosuhteet, ulkoilman olosuhteet sekä ilman 
vaihtuvuus rakenteen pinnassa. 



Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 

TOIMET 

5 

 

Optimaaliset olosuhteet rakenteiden kuivumiselle ovat +20 °C lämpötila sekä alle 50 
% RH suhteellinen kosteus. Lämmitystä ja ilmanvaihtoa tai kuivatusta voidaan 
tehostaa tai heikentää tarvittavaan suuntaan mittausten seurannan perusteella. 

Ilman	  lämpötilan	  ja	  suhteellisen	  kosteuden	  mittaaminen	  
Kuivuvan rakennuksen sisäilman lämpötila vaikuttaa sisäilman kykyyn vastaanottaa 
kosteutta rakenteista. Riittävä kuivuminen, betonin kovettuminen sekä sopivat 
työskentelyolosuhteet varmistetaan riittävällä, mutta ei liian lämpimällä 
sisälämpötilalla. 

Ilman suhteellisen kosteuden pitkäaikaismuutoksia mitataan sähköisillä mittalaitteilla. 
Ilman suhteellisen kosteuden mittaamiseen voidaan käyttää samaa laitetta kuin 
betonin suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Mittaamiseen voidaan käyttää myös 
yhdistelmälaitteita, jotka mittaavat ja tallentavat sekä lämpötilan että ilmankosteuden. 
Kuivumisolosuhteiden jatkuvaan mittaamiseen käytetyt mittalaitteet eivät ole yhtä 
tarkkoja kuin ennen pinnoitusta tehtävien tarkkojen mittausten mittalaitteet, mutta 
antavat riittävän kuvan muutoksista tuotannonsuunnittelun tarkoituksiin. 

Sisäilman lämpötilaa mitataan päivittäin ennen työvuoron alkamista rakennuksen eri 
kerroksiin ja eri tiloihin sijoitetuista mittareista. Mittauspisteet valitaan siten, että 
kuivuvaan tilaan vaikuttavien tilojen lämpötilat voidaan huomioida. Valinta tulee myös 
tehdä niin, että väliaikaiset olosuhteet, kuten suora auringonpaiste tai ovien 
avaaminen, eivät pääse vaikuttamaan mittaustuloksiin. 

Myös ulkoilman lämpötilaa ja ilmankosteutta tulee mitata referenssitietona 
sisäilmamittauksille. Ulkoilman absoluuttinen kosteussisältö (g/m³) vaikuttaa 
kuivaustavan valintaan: kuivaa ulkoilmaa voidaan käyttää korvausilmana, ulkoilman 
ollessa kosteaa tulee rakennuksen vaippa sulkea ja käyttää ilmankuivaimia 
rakennuksen sisällä. 

Mittauksia voidaan tarkentaa lisäämällä mittauskertoja ja mittauspisteitä. Myös 
mittauslaitteiden ominaisuuksilla voidaan tehostaa seurannan vaatimaa työtä. 
Käyttämällä dataloggereita, jotka tallentavat lämpötilan määräajoin, voidaan 
vähentää kirjaamiseen kuluvaa aikaa. Tällöin tulee kuitenkin edelleen seurata 
laitteiston toimivuutta. Lämpökameroita voidaan hyödyntää lämmön jakautumisen 
tarkkailuun sekä lämpövuotokohtien paikallistamiseen .Tarkemmat mittaukset tulevat 
kyseeseen, kun kuivumisaikataulu on tiukka ja kuivumisen vaikutukset muuhun 
aikatauluun ovat merkittäviä. 

Kosteusmittareiden	  mittaustarkkuuden	  säätäminen	  
Tulokset ovat luotettavia vain jos mittarit ovat kalibroituja. Kosteusmittarit 
kalibroidaan tunnettuja suolaliuoksia mittaamalla, ja vertaamalla mittarin näyttämiä 
tuloksia suolaliuoksen tunnettuihin kosteusarvoihin. Luotettava kalibrointi tehdään 
laboratorio-olosuhteissa. Pienetkin prosentuaaliset mittausvirheet ovat rakenteiden 
kosteutta mitattaessa merkittäviä. Tarkkuuden raja-arvona pidetään alle ± 5 % 
mittausvirhettä. 

Laitteiden kalibrointitiheys on riippuvainen laitteen toimintaperiaatteesta ja 
komponenteista ja laitevalmistaja ohjeistaa laitteen säätämisestä käyttöohjeessa.  
Kalibrointiajankohta merkitään kosteusmittariin, jotta riittävän tiheä kalibrointiväli 
voidaan tarkistaa mittauksia aloittaessa. Tiheällä kalibrointivälillä mittalaitteen 
mittatarkkuus pysyy hyväksyttävällä tasolla. 

Seurantatiedot	  kuivumisaika-‐arvion	  tukena	  
Kuivumisolosuhteiden seuranta tukee kuivumisaika-arvion toteutumisen arviointia 
kun mitattuja lämpötila- ja kosteusarvoja verrataan suunnittelussa käytettyihin 
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kuivumisolosuhdeoletuksiin. Mitattujen arvojen vastatessa olosuhdeoletuksia voi 
kuivumisaika-arvion toteutumista pitää todennäköisenä. 


