
1. JAKSO 4.-6.9.2019 (3 päivää) 
Rakenteisiin ja rakentamiseen vaikuttavien rakennusfysikaalisten tekijöiden perusteet, kosteus- 
ja sisäilmaongelmat, rakennusfysikaaliset laskelmat, betonin kosteus 

Keskiviikko 4.9.2019 

8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 

8.30 - 8.45 Kurssin avaus, tavoitteet, sisältö ja toimintaperiaatteet 
N.N. 

8.45 – 9.30 Miksi rakennusfysiikan ymmärtäminen on tärkeää työmaan työnjohtajille 
Kurssin vastuuopettaja 
Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset; Terveydensuojelulaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki 
jne. Työnjohtajan vastuut. 

9.30 - 11.00 Rakenteisiin ja rakentamiseen vaikuttavien rakennusfysikaalisten tekijöiden 
perusteet  
Kurssin vastuuopettaja 
Luonnonlait; mitä rakennusfysiikka on ja mihin se vaikuttaa 
• Lämpö, ilmavirtaukset ja ilmanpaine

o ulko- ja sisäilman lämpö
o lämmön siirtymisilmiöt
o lämmönjohtavuus
o lämpölaajeneminen
o rakenteen lämpötilajakauma
o toimivan lämmöneristyksen edellytykset
o ilmanpaine ja paine-erot
o ilmavirtaukset ja ilmanläpäisevyys
o työmaan toimenpiteet lämpöteknisen toiminnan varmistamiseksi

11.00 - 11.45 Lounas 

11:45 - 14.00 Rakenteisiin ja rakentamiseen vaikuttavien rakennusfysikaalisten tekijöiden 
perusteet jatkuu 
N.N. 
• Kosteus

o rakenteiden ja rakennusten kosteuslähteet
o ulko- ja sisäilman kosteus, vuodenaikojen merkitys
o materiaalien kosteus
o kosteuden siirtymisilmiöt ja niiden suuruuteen vaikuttavat tekijät
o kosteuden tiivistyminen, lämpötila- ja kosteusjakaumat

14.00 – 14.30 Kahvi 

14.30 – 16.00 Edellinen luento jatkuu… 
N.N. 
• Betonin kosteus

o betonin kosteuslähteet
o betonin kosteuskäyttäytyminen ja kutistuminen
o betonikoostumuksen vaikutus kuivumiseen ja kastumiseen
o betonin kosteuden vaikutus rakentamisessa

 Aikataulut, eri rakenneosat
 vaikutus päällystys- ja pinnoitusmateriaaleihin

16.00 Päivä päättyy 



Torstai 5.9.2019 

8.00 – 8.30 Aamukahvi 

8.30 – 11.30 Rakenteisiin ja rakentamiseen vaikuttavien rakennusfysikaalisten tekijöiden 
perusteet jatkuu 
N.N. 
• Ääni (akustiikka)

o äänen käyttäytyminen, vaimeneminen, eristäminen
o äänitekniset vaatimukset
o ilma- ja askeläänieristys
o LVIST-laitteiden sallitut melutasot
o kelluvat laatat
o äänitekniset ongelmat eri rakenteissa ja niiden välttäminen
o mittaaminen

11.30 – 12.15 Lounas 

12.15 – 13.30 Edellinen luento jatkuu 
N.N. 

13.30 – 13.50 Kahvi 

13.50 – 16.00 Kosteus- ja sisäilmaongelmat sekä niiden välttäminen 
N.N. 
• haitta-aineet ja niiden kulkeutuminen sisäilmaan
• yleiset vauriomekanismit
• kosteuden aiheuttamat mikrobivauriot ja VOC:it sekä niiden mahdolliset

sisäilmavaikutukset
• pöly ja hiukkaset
• radon
• Välttämiseen yleistä suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennusten käytöstä

16.00 Päivä päättyy 



Perjantai 6.9.2019 

8.00 – 8.30 Aamukahvi 

8.30 – 11.30 Rakennusfysikaaliset laskelmat 
Laskuharjoitukset 
N.N. 

o lämpö- ja kosteusjakaumat, kastepiste
o u-arvo laskenta
o kuivatustarpeen määrittäminen
o jne

1. Kotitehtävän jako (laskutehtävät)

11.30 – 12.15 Lounas 

12.15 – 13.30 Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta 
N.N. 

• erilaisten lattiarakenteiden kosteuskäyttäytyminen
o Kerrokselliset rakenteet ja välitilat sekä maaperän kosteus/ alapohjat
o muut yleisimmät lattiarakenteet ja niissä huomioitavat asiat

• betonirakenteiden kuivuminen
o Kuivumisnopeus ja kosteusjakauman kehittyminen ennen päällystystä ja

päällystämisen jälkeen
• betonilattioiden päällystäminen, kosteusraja-arvot

13.30 – 13.45 Kahvi 

13.45 – 16.00 Edellinen luento jatkuu 
N.N. 

• Yleistä rakennustyömaan kosteudenhallinnasta ja sen tärkeydestä
o Betonirakenteet usein avainasemassa

• Betonirakenteiden kosteudenhallinta; betonivalinta, kastumisen estäminen/
vähentäminen, suojaus, kuivattaminen

• betonilattiarakenteen riittävän kuivumisen määrittäminen

2. kotitehtävän jako (betonirakenteen kosteudenhallinta)

16.00 Päivä päättyy 



2. JAKSO 1.-3.10.2019 (3 päivää) 
Rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta, työmaan kosteuden ja olosuhteiden 
hallinta, rakennusfysikaaliset mittaukset   ja tutkimukset, korjaustyöt ja niiden vaikutus 
rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan         

Tiistai 1.10.2019 

8.00 – 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 

8.30 – 10.00 Edellisen jakson kertaus ja 1. kotitehtävän läpikäynti 
N.N. 

10.00 – 10.10 Tauko 

10.10 – 11.30 Betonirakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta ja työmaalla huomioitavat seikat, 
riskien hallinta 
Kurssin vastuuopettaja 
(ryhmätyöskentelyä, missä mietitään yhdessä riskikohtia ja riskien hallintaa) 

• maanvaraiset alapohjat
• kellarin seinärakenteet
• ryömintätilalliset alapohjat

11.30 – 12.15 Lounas 

12.30 – 14.00 Edellinen luento jatkuu 
Kurssin vastuuopettaja 
• välipohjat, (kerrokselliset rakenteet)
• märkätilat
• perusmuurit, sokkelit
• ulkoseinät (sandwich, tuulettuvat rakenteet)
• muuratut/rapatut seinät
• ikkunadetaljit
• räystäät
• yläpohjat
• vesikatteet
• parvekkeet, terassit ja pihakannet

14.00 - 14.20 Kahvi 

14.20 – 16.00 Työmaan kosteuden ja olosuhteiden hallinta 
N.N. 

• Hyvät ohjeistukset
o RIL250 ja Kuivaketju10-toimintatapa

• Kosteudenhallinnat vastuut, organisointi
o Eri osapuolten vastuut, velvollisuudet ja yhteistyö

• Kosteudenhallintasuunnitelma
• Suojaus

o Telinetekniikka, sääsuojat, suunnittelu ja toteutus
• Olosuhteiden hallinta

o Lämmittäminen, kuivattaminen, ilmanvaihtaminen ja seuranta
• Kuivatus

o Tilakuivaus ja rakenteiden kuivattaminen
 Menetelmät, periaatteet, laitteet

16.00 Päivä päättyy 



Keskiviikko 2.10.2019 

8.00 – 8.30 Aamukahvi 

8.30 – 9.30  Kotitehtävä nro 2 läpikäynti 
N.N. 

9.45 – 11.45  Rakennusfysikaaliset mittaukset ja tutkimukset 
N.N. 

• Kosteus- ja lämpötilamittaukset
o Sisäilman kosteus- ja lämpötilamittaukset
o Pintakosteusmittaukset
o Rakennekosteusmittaukset
o Seurantamittaukset

 Rakenteisin jätettävät laitteet, tarkkuus ja tiedonsiirto langattomasti
o kosteusmittaustulosten tulkinta ja raportointi
o Ympäristöopas 2016 yleisteoksena tutkimiseen

11.45 – 12.45 Lounas 

12.45 – 14.00  Rakennusfysikaaliset mittaukset ja tutkimukset 
 N.N. 

• lämpökuvaukset
• paine-eromittaukset
• tiiviysmittaukset
• merkkiainekokeet

14.00 – 14.15 Kahvi 

14.15 – 15.45 Rakennusfysikaaliset mittaukset ja tutkimukset (jatkuu) 
N.N. 

• sisäilmatutkimukset
o Yleistä ja eri menetelmistä sekä niiden käytettävyydestä, mittauskohdan ja

menetelmän valinta
• radonmittaukset
• kemialliset yhdisteet

o Materiaalissa, tuotto materiaalista ja sisäilmassa – mikä on oleellista
milloinkin

• mikrobitutkimukset
o Näytteenotto

• ilmanvaihdon ja painesuhteiden määritys
o Hetkelliset ja jatkuvatoimiset mittaukset

• Tulosten tulkinnan merkitys löydösten arvottamisessa ja toimenpiteiden
määrittelyssä

o mittaustarkkuus
o ylikorjausten välttäminen

15.45 Päivä päättyy 

9.30 - 9.45    Tauko



Torstai 3.10.2019 

8.00 – 8.30 Aamukahvi 

8.30 – 11.30  Korjaustyöt ja niiden vaikutus rakenteiden rakennusfysikaaliseen 

toimintaan 
N.N. 

• Betonilattiarakenteiden kuivatus
• Betonilattiarakenteen päällysteen/ pinnoitteet korjaaminen

o Korjaustarpeen arviointi ja korjaustavan valinta
o Korjattavan alueen rajaaminen ja osakorjaukset
o Puhtaudenhallinta korjaustyössä

• Betonilattiarakenteiden tiivistys
• Rakenteen/ maaperän alipaineistus/ tuuletus
• julkisivun lisälämmöneristys
• Materiaalien ominaisuuksien vaikutus (esim. vesihöyrynläpäisevyys)
• Halkeamien ja päällysteen irtoilun korjaaminen
• Jälkiseuranta

11.30 – 12.15 Lounas 

12.15 – 13.30 Edellinen luento jatkuu 
N.N. 

13.30 – 13.50 Kahvi 

13.50 – 15.45 Opitun testaus ja kertaus 
Kurssin vastuuopettaja 
Harjoitustentti ja oikein vastusten läpikäynti perusteluineen 

16.00 Kurssi päättyy 




