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RAKENTEEN LYHYTKESTOINEN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN (RH) 
MITTAUS  
 
Rakenteen lyhytkestoista suhteellisen kosteuden mittausta voidaan käyttää rakenteissa, joihin ei 
kohdistus mittausteknisesti mittausta valmisteltaessa tai mittauksen aikana mittavirhettä aiheuttavia 
tekijöitä. Rakenteen lyhytkestoinen suhteellisen kosteuden mittaus voidaan tehdä esim. ala-, väli- ja 
yläpohjan lämmöneristeistä, ontelolaattojen ontelotiloista, ulkoseinärakenteiden lämmöneristeistä ja 
kevytrakenteisista väliseinärakenteista (esimerkkinä kuvissa pesuhuoneen seinärakenne ja ontelolaatta-
välipohjarakenne, jossa eristekerros). 
 
1. Pintarakenteen läpi porataan ∅ 5 – 16 mm reikä halutulle kohdalle. Reiän halkaisija riippuu mittauksissa 

käytetystä kosteus- ja lämpötilamittapäästä. Yleisimmin rakenteen lyhytkestoisessa suhteellisen kosteuden 
mittauksessa käytetään Vaisala Oy:n valmistamaa HMP42 kosteus- ja lämpötilamittapäätä, jonka ∅ on 4 
mm. Mittauksissa voidaan käyttää Vaisala Oy:n valmistamaa ∅ 12 mm HMP44 kosteus- ja lämpötila-
mittapäätä, jolloin mittareiän ∅ voi olla 12 mm tai 16 mm (mikäli mittaus edellyttää mittausputkitusta, 
mittareiän ∅ on 16 mm). Joissakin tapauksissa on mahdollista työntää mittapää rakenteeseen ilman porausta. 

2. Reikä puhdistetaan reikään mahtuvalla suuttimella imuroimalla tai puhaltamalla. Poratun reiän ympäristö 
puhdistetaan pölystä mittapään tiivistyksessä käytetyn Mal –kitin kiinni pysyvyyden varmistamiseksi. 

3. Mikäli mittauksissa käytetään Vaisala Oy:n valmistamaa HMP44 kosteus- ja lämpötilamittapäätä, voidaan 
reikään asentaa ∅ 16 mm sähköputki mitattavalle syvyydelle. Sähköputken ja pintarakenteen rajapinta 
tiivistetään täysin vesihöyryntiiviiksi Mal –kitillä. Tarvittaessa sähköputki imuroidaan puhtaaksi. 

4. Reikään asennetaan Vaisala Oy:n valmistama ∅ 4 mm HMP42 tai ∅ 12 mm HMP44 kosteus- ja lämpö-
tilamittapää. 

5. Pintarakenteen ja mittapään rajapinta tiivistetään täysin vesihöyryntiiviiksi Mal–kitillä. 
6. Mittapään annetaan tasaantua rakenteessa vallitseviin olosuhteisiin vähintään 15 minuuttia. 
7. RH ja lämpötila (T) luetaan HMI41 näyttölaitteella ja arvot kirjataan ylös mittapäänumeroineen. 
8. Mikäli käytetään HMP44 kosteus- ja lämpötilamittapäitä kirjatut RH arvot korjataan kunkin anturin 

yksilöllisillä kalibrointikorjauskertoimilla. HMP42 mittapäät säädetään kalibroinnin yhteydessä kohdalleen, 
joten luettuihin arvoihin ei tule kalibrointikorjauksia. 

 
Kaikki Humittest Oy:n mittapäät kalibroidaan vähintään 2 kk välein Vaisala Oy:n valmistamalla HMK13B 
kalibrointilaitteella. Laitteen suolaliuoskammioiden referenssikosteuspitoisuudet mitataan Vaisala Oy:n 
valmistamilla Vaisala Oy:n mittanormaalilaboratoriossa kuhunkin kosteus-pitoisuuteen säädetyllä (75 %RH ja 
97 %RH) HMP233 lämpötila- kosteuslähettimellä. Referenssi-lähettimien oikeellisuutta seurataan Vaisala Oy:n 
valmistamalla HMK15 kosteuskalibraattorilla, jossa tarkistuskosteuspitoisuudet aikaansaadaan Finas 
akreditoitujen suolaliuosten avulla.  
 
Vaativissa mittauksissa ainakin osa mittapäistä tarkistuskalibroidaan mittauksen jälkeen mittapäiden 
kalibrointitason pysyvyyden varmistamiseksi. 
 
Mittalaitevalmistajan ilmoittama HMP44 ja HMP42 mittapään mittaustarkkuus +20 °C lämpötilassa on ± 2 
%RH (0…90 %RH) ja  ± 3 %RH (90…100 %RH). Lämpötilan mittaustarkkuus on ±0,5 °C. Säännöllisellä 
kalibroinnilla päästään selvästi parempaan mittaustarkkuuteen. 
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