RAKENNUSVIRHEPANKKI
RVP-S-RF-18
Kortit jaotellaan kolmeen pääryhmään: suunnittelu (S), valmistus (V) ja menettelytapa (M).
Suunnittelun ja valmistuksen alaryhmät ovat: Rakenteet, betoni (BE), puu (PU) ja teräs (TE);
Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); LVI (LVI) ja Muut (MU).

Höyrynsulun vaurioitumisen kannalta riskialtis yläpohjan
rakenne
Arviointilautakunta: Rakennusfysiikan suunnittelija
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Riskialtis rakenne
Kuvan 1 ratkaisua ei suositella käytettäväksi uimahalleissa tai muissa rakennuksissa,
joissa sisäilmaa kostutetaan talviaikana tai rakennukset ovat ylipaineisia.
Ratkaisu toimii suhteellisen hyvin tavanomaisten kuivien tilojen katoissa.
Kuvassa 1 esitetyn rakenteen tapauksessa lämmöneristeiden ja katteiden kiinnittämisessä
syntyviltä ylimääräisiltä höyrynsulun rei’iltä ei ole edes huolellisen työsuorituksen tapauksessa
täysin mahdollista välttyä. Käytännön kohteessa kattamistyön aikana syntyy yleensä melko
runsaasti ylimääräisiä ruuvinvääntimen meisselillä pistettyjä reikiä, kun poimun kohtaa
etsitään. Lisäksi työn aikana höyrynsulun päällä kulkeminen johtaa helposti siihen, että
höyrynsulku venyy poimulevyn poimuihin, mikä mahdollistaa konvektiovirtaukset höyrynsulun
saumoista.

Kuva 1 Höyrynsulun vaurioitumisen kannalta riskialtis yläpohjan rakenne.

Rakennusvirhepankin (RVP) tarkoitus on hyvän rakentamistavan edistäminen. Siihen kerätään yleisimmät ja turvallisuuden kannalta vahingollisimmat
rakennusvirheet. RVP:n korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten tekijöiden lisäksi FISE ja sen arviointilautakunnat. Korttien laatimistyöhön
osallistuu yli 200 maamme parasta asiantuntijaa. Näin taataan järjestelmän luotettavuus. Esimerkit esitetään detaljitasolla ja puhtaasti tekniseltä
kannalta ilman tapaukseen liittyviä tuotenimiä tai osapuolia. Kortissa esitetään selvyyden vuoksi vain yksi virhe, joten yhdestä rakennusvirhekohteesta
voi syntyä useitakin kortteja. RVP-kortissa on aina myös kuvaus oikeasta, hyvän rakentamistavan mukaisesta ratkaisusta. Ehdotuksia RVP-korteiksi
saavat pääsääntöisesti lähettää päteväksi todetut Rakenteiden tarkastajat tai rakennusvalvontaviranomaiset.
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Höyrynsulun reikien lisäksi rakenteen ilmatiiviyttä heikentää se, että asennettaessa höyrynsulku suoraan profiilipellin päälle, jää höyrynsulku roikkumaan profiilipellin yläpaarteiden väliin,
mikä mahdollistaa poimujen suuntaiset ilmavirtaukset höyrynsulun yläpuolella. Ilmavirtaukset
kuljettavat kosteutta kattorakenteisiin.
Rakenteen toimintaedellytyksiin vaikuttaa lisäksi seuraavat seikat:
– Katon tuuletusurat voimistavat hallitsemattomia konvektiovirtauksia kattorakenteen läpi.
– Rakennuksen ilmanvaihto voi olla öisin pois päältä.
– Korkeat tilat ovat yläosistaan savupiippuvaikutuksen takia ylipaineisia.
– Ilmansulun läpiviennit vaativat onnistuakseen erityismenetelmiä.
– Ilmansulkukalvon päättäminen ulkoseinälinjoilla vaatii yleensä erityismenetelmiä, jotta
ilmatiiveys toteutuu.
– Rakenteen kastuminen työn aikana tulee ehkäistä.

Kuva 2 Lämmöneristeiden asennus rakennustyömaalla.
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Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu
Ilmatiiviyden kannalta hyvään rakentamistapaan päästään, jos höyrynsulkumuovin alustaksi
asennetaan vaneri- tai muu vastaava rakennuslevy (Kuva 3). Kipsilevy ei ole homehtumisherkkyytensä takia hyvä ratkaisu. Käytettäessä kovaa mineraalivillalevyä höyrynsulkumuovin
alustana yläpohjan ilmatiiviys on kuvan 1 rakenteeseen verrattuna hieman parempi, vaikka
höyrynsulkumuovi reikiintyykin samalla tavoin lämmöneriste- ja katekiinnikkeiden asennuksen
yhteydessä. Asennettaessa höyrynsulun alustaksi vaneri tai muu vastaava rakennuslevy,
voidaan höyrynsulku toteuttaa myös mekaanisesti alustaan kiinnitettävällä kumibitumikermillä.
Palotekniset vaatimukset on huomioitava erikseen. Rakenne ei sovi kylmävaraston yläpohjarakenteeksi.
Sekundäärisenä kantavana rakenteena toimivan profiloidun pellin päälle tehtyä katerakennetta ei suositella uimahallien tai muiden tavanomaista kosteampien tilojen kattorakenteeksi, koska rakenteessa höyrynsulkua on vaikea saada riittävän ilma- ja diffuusiotiiviiksi.
Lisäksi uimahallin vaipan rakenteissa ei voida hyväksyä tuulettamattomia onkalotiloja.
Rakennuslevyn kastuminen työn aikana on estettävä ja peltiä ei saa saumata tiiviiksi
(mahdollistetaan levyn kuivuminen).

Kuva 3 Hyvän rakennustavan mukainen ratkaisu.
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