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JOHDANTO

• Viiltomittauksessa mitta-anturi asennetaan joustavan lattiapäällysteen 
alle lattiapäällysteeseen tehtävän viillon kautta.

• Yksi tutkimusmenetelmä lattiapäällysteiden kunnon arvioinnissa.

• Tärkeä osa lattiapäällysteen kunnon arviointia, sillä vain 
pintarakenteeseen kontaktissa olevan rakenteen pinnan kosteudella on 
merkitystä pintarakenteiden mahdolliseen vaurioitumiseen.

• Tehty Suomessa yli 20 vuoden ajan.

• Mittaustekniikkaa on kuitenkin tutkittu todella vähän siihen nähden, 
kuinka yleisesti käytettävä mittausmenetelmä se nykyisin on.

• Viiltomittausten luotettavuutta on joskus kritisoitu (epäilty, että saadaan 
todellista korkeampia mittaustuloksia).
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JOHDANTO
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Oletettu kosteusprofiili Epälooginen kosteusprofiili



TAVOITE

• Käsitellä viiltomittauksiin liittyvää teoriaa laajasti.

• Selvittää viiltomittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä.

• Arvioida viiltomittausten soveltuvuutta lattiapäällysteen kunnon 
arviointiin.

• Antaa riittävä ohjeistus viiltomittausten oikeaoppiseen suorittamiseen.

• Lisäksi yli 20 vuoden käytön ja yleisen tunnettuuden takia yhtenä 
”tavoitteena” oli, että nyt voitaisiin vihdoin luopua ns. –etuliitteen 
käytöstä viiltomittauksista puhuttaessa.  
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AINEISTO JA 
MENETELMÄT
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AINEISTO JA MENETELMÄT:
LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI

• Viiltomittausten luotettavuutta arvioitiin:
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1. Kuntotutkimusraporttien pohjalta 2. Laboratoriossa suoritetuin mittauksin



AINEISTO JA MENETELMÄT:
1. KUNTOTUTKIMUSRAPORTIT

• Vahasen sekä muutaman muun toimijan mittausraportteja vuosilta 
2009-2019 tarkasteltiin yhteensä 15 kohteen osalta.

• Tarkasteltuja mittapisteitä saatiin koottua yhteensä 137 kpl.

• Yhdellä mittapisteellä tarkoitetaan kohtaa, josta on mitattu 
viiltomittauksen lisäksi vähintään yhdeltä syvyydeltä alustarakenteen 
rakennekosteutta porareikä- tai näytepalamittauksella.

• Tarkasteltavien raporttien joukossa oli:
a) Raportteja, joiden mittaustulokset olivat 
lähtöolettaman perusteella keskenään linjassaan.

b) Raportteja, joiden viiltomittauksen ja pintaosan 
rakennekosteusmittauksen välillä oli havaittu 
epäloogisuutta kosteusjakaumassa.
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AINEISTO JA MENETELMÄT:
2. LABORATORIOKOKEET

• Kokeessa tehtiin viiltomittauksia yhteensä kahdeksalla eri variaatiolla.
– Mittausvariaatiota testattiin kolmella rinnakkaisella mittauksella mittausjärjestelyistä 

johtuvien mittavirheiden minimoimiseksi.
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TULOSTEN 
KÄSITTELY JA 
TULKINTA
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TULOSTEN KÄSITTELY:
1. KUNTOTUTKIMUSRAPORTIT

• Viiltomittausten ja pintaosan porareikä- ja näytepalamittausten välinen ero vaikuttaisi 
painottuvan nollatason yläpuolelle.

• Hieman alle puolet sijoittui nollatasolle ± 3 % RH tarkkuudella.

• Hieman alle ¾ sijoittui nollatasolle ± 6 % RH tarkkuudella.

• Kosteuspoikkeamat ovat selvästi suurimpia 80…90 % RH viiltomittaustulosten välillä.
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TULOSTEN TULKINTA:
1. KUNTOTUTKIMUSRAPORTIT

1. Todennäköisesti epäloogiset kosteuspoikkeamat korostuvat 
viiltomittaustulosten 80…90 % RH välillä, sillä kosteusmittaukset painottuvat 
määrällisesti lattiapäällysteiden vaurioselvityksissä tapauksiin, joissa ollaan 
lähellä kriittistä kosteuspitoisuutta (tutkimusaineiston viiltomittauksista noin 
¾ välillä 75…90 % RH).

2. Pienikin lämpötilaero voi aiheuttaa merkittävän mittavirheen.
– 1 C lämpötilaero sisäilman ja rakenteessa olevan mitta-anturin lämpötilanäyttämän välillä 

voi aiheuttaa ± 5 % RH –yksikön suuruisen mittavirheen.

3. Kemialliset yhdisteet vaikuttavat kosteusmittauksissa käytettäviin mittapäihin 
nykytietämyksen mukaan kosteuslukemia laskevasti.
– Tämän laskevan vaikutuksen takia olisi jopa loogisempaa epäillä, että pintaosan 

epälooginen kosteusjakauma johtuu viiltomittausten sijaan porareikä- ja 
näytepalamittausten todellista matalammista mittaustuloksista.
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TULOSTEN TULKINTA:
1. KUNTOTUTKIMUSRAPORTIT
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TULOSTEN KÄSITTELY:
2. LABORATORIOKOKEET

• Laboratoriokokeiden mittaustuloksia kuvaajissa esitettynä:
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Kaikki viiltomittaukset: Variaatiokohtainen keskiarvo: 48 tunnin mittausajat:



TULOSTEN TULKINTA:
2. LABORATORIOKOKEET

1. Eri mittausvariaatioilla saatiin hyvin samansuuntaisia mittaustuloksia ja tulokset 
olivat varsin loogisia.

2. Eri kosteuspitoisuuksissa mitta-anturien tasaantumisnopeuksissa ei ollut 
havaittavissa eroja.
– Todennäköisesti suhteellisen kosteuden pitoisuuserot olivat niin pieniä, ettei eroa voitu havaita.

3. Mikäli tutkimuksessa suoritettujen 48 tunnin mittauksia voidaan pitää ”absoluuttisen 
tarkkana” liimakerroksen kosteuspitoisuutena, tutkimustulosten perusteella noin 80 
% RH kosteudessa saadaan:
– 15 minuutin mittausajalla noin 2,0…2,5 % RH –yksikköä todellista matalampia kosteuspitoisuuksia.

– 30 minuutin mittausajalla noin 1,0…1,5 % RH –yksikköä todellista matalampia kosteuspitoisuuksia.

4. Edes 48 tuntia kestäneessä mittauksessa ei havaittu kemiallisten yhdisteiden 
mittaustuloksia laskevaa vaikutusta.
– Todennäköisesti koekappaleissa kemiallisten yhdisteiden pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei niillä ollut 

vaikutusta mitta-anturien toimintaan.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
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JOHTOPÄÄTÖKSET

1. LUOTETTAVA MITTAUSMENETELMÄ
– Laboratoriokokeiden perusteella viiltomittausten tarkkuutta voidaan pitää varsin 

hyvänä tekotavasta riippumatta, mikäli rakenteen ja mitta-anturin välillä ei ole
juurikaan lämpötilaeroa.

– Kenttätutkimuskäytössä viiltomittaukset ovat nopea, kohtalaisen luotettava ja hyvä 
”skriinausmenetelmä” ongelmakohtien tunnistamiseen.

2. NYKYOHJEISTUS HYVÄ
– Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että nykyohjeistuksen mukainen 

mittausmenetelmä on kenttätöihin varsin hyvin soveltuva.

– Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu selvitettyä tarkkaa syytä viiltomittausten ja 
pintaosan porareikä- tai näytepalamittausten väliselle epäloogisuudelle.

• Todennäköisesti epäloogisuutta selittävät tekijät ovat kemialliset yhdisteet, 
matalien porareikien epäluotettavuus sekä mittaushetkiset lämpötilaerot.

→ Aihe vaatisi tarkempaa tutkimista näiden tekijöiden osalta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

3. MITTAUSAJAN PIDENTÄMINEN
– Viiltomittauksia on tehty yli 20 vuoden ajan, minkä vuoksi tulosten tulkinta on 

vakiintunut noin 15 minuutin tasaantumisajan perusteella.

– Lähellä kriittistä kosteuspitoisuutta (85 % RH) mittausajan pidentäminen 15…20 
minuutista noin 30 minuuttiin on tietyiltä osin perusteltua mittaustarkkuuden 
parantamiseksi ainakin tutkimuksissa, joiden perusteella tehdään päätöksiä suurista 
korjauslaajuuksista.

– Jos tutkimuksissa käytetään aiempaa pidempiä mittausaikoja, tullaan 
mittaustuloksiksi saamaan hieman aiempaa korkeampia suhteellisen kosteuden 
arvoja ja tämä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa.

• On tärkeää ymmärtää, että aiempaa korkeammista mitatuista 
kosteuspitoisuuksista huolimatta todellinen kosteuspitoisuus maton alla on sama 
mittausajasta riippumatta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

4. KOSTEUSPROFIILIN MÄÄRITYS
– Viiltomittausten yhteydessä olisi suositeltavaa selvittää rakenteen kosteusprofiili

rakennekosteusmittauksin virhelähteiden havaitsemiseksi, luotettavuuden 
parantamiseksi ja kokonaiskuvan muodostamisen helpottamiseksi ainakin niissä 
tapauksissa, joissa liimakerroksen kosteuspitoisuus on lähellä kriittistä 
kosteuspitoisuutta, eli käytännössä 75…95 % RH.

5. VIILTOMITTAUKSET OSA KOKONAISUUTTA
– Lattiapäällysteiden korjaustarpeen arvioinnissa viiltomittausten absoluuttista 

tarkkuutta tärkeämpää on kuitenkin tehdä kunnollinen ja pohtiva 
mittavirhetarkastelu.

– Korjaustarvetta selvitettäessä viiltomittauksien ohella tulee käyttää muita 
tutkimusmenetelmiä ja arvio lattiapäällysteiden kunnosta on tehtävä kokonaisuutta 
arvioiden, ei yksittäiseen mittaustulokseen perustuen.
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YHTEENVETO

• Viiltomittaukset ovat varsin hyvin kenttätutkimuksiin soveltuva,
nopea ja kohtalaisen luotettava ”skriinausmenetelmä” 
ongelmakohtien tunnistamiseen.

• Lämpöolosuhteilla on merkittävä vaikutus kosteusmittaustuloksiin.

• Kemialliset yhdisteet voivat suurissa pitoisuuksissa vaikuttaa 
kosteusmittauksissa käytettäviin mittapäihin nykytietämyksen 
mukaan kosteuslukemia laskevasti.

• Lattiapäällysteiden vaurioitumista on arvioitava kokonaisuutena 
ja mittaustuloksille on tehtävä mittavirhetarkastelu.

→ Viiltomittaukset ovat yksi apuväline kokonaiskuvan 
muodostamisessa!
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KIITOKSET

• Kiitokset kuulijoille!

• Kiitokset myös opinnäytetyön ohjausryhmälle:
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KYSYMYKSIÄ?


