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Puutalon energiatehokkaat liitokset
Lähde: Aho Hanna, Korpi Minna (toim.)
ILMANPITÄVIEN RAKENTEIDEN JA LIITOSTEN TOTEUTUS ASUINRAKENNUKSISSA 
Tampereen teknillinen yliopisto Tutkimusraportti 141, 100 s.
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Energiatehokkaissa rakenteissa 
on erityisen tärkeää
• Lämmöneristeet asennetaan täyttämään koko 

eristetila.
• Ilmataskuja ei saa jäädä rakennuslevyjä, ilma- ja 

kosteuseristyksiä eikä runkotolppia vasten.
• Rakenteista tehdään ilmanpitäviä.
• Höyrynsulkukalvojen limitykset tiivistetään kunnollisilla 

teipeillä ja kiristämällä rimat.
• Tuulensuojalevyjen saumat sovitetaan runko-

rakenteita vasten ja varmistetaan tarvittaessa 
ulkopuolisilla rimoilla.
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1. Sokkelin ja alapohjan 
lämmöneristeen päälle 
asennetaan suora kumibitumi-
kermikaista. 

2. Seinän teon yhteydessä  
ilmansulkukalvo taitetaan 
bitumikaistan päälle. 

3. Seinän ilmansulkukerrosta 
vasten asennetaan laatan 
paksuinen muovilämmön-
eristelevy.

Maanvastaisen betonilaatan ja 
puuseinän  liitos 1, ensin seinä

1

2
3

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kohteet, joissa seinärakenne tehdään ennen laatan valua. Lattiat valetaan seinää vasten.Seinän ilmansulkuna on kalvo.Laatan alapinta on seinän ja sokkeliharkon välisen sauman tasalla. Yläpuolisten rakenteiden paino tiivistää liitoksen, kun taitoksen leveys on riittävä (50 cm).Seinässä ilmansulun sisäpuolinen lämmöneriste asennetaan vasta, kun rakennusaikainen kosteus on kuivunut riittävästi.Laatan vähäisestä painumisesta ei ole haittaa liitoksen ilmanpitävyydelle, kun käytetään joustavia kumibitumikermejä.Rakennuksen perustuksesta ei tule tasakorkea. Mikäli kantavat väliseinät ovat puurakenteisia, tulee väliseinän alajuoksu korottaa ylimääräisellä harkkokerroksella betonilaatan yläpinnan tasolle. Sokkeliharkot suositellaan edelleen pinnoitettavaksi molemmista pinnoistaan ilmanpitävyyden varmistamiseksi.Seinän ilmansulun sisäpuolinen koolaus aloitetaan muovieristelevykaistan yläpuolelta.
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Maanvastaisen betonilaatan ja 
puurankaseinän välinen liitos  2, ensin lattia

1. Sokkelin sisäpuolinen 
lämmöneriste viistetään, jotta 
kermi pysyy ehjänä ja 
vaahdotus saadaan tiiviiksi.

2. Kumibitumikermikaista
taitetaan seinän alajuoksu-
puun alta betonilaatan alle. 

3. Seinän ilmansulkukalvo 
kiristetään ruuvaamalla (k300) 
vaakakoolaus seinän  
alajuoksupuuhun.

4. Lattian ja seinän liitos 
tiivistetään elastisella 
polyuretaanivaahdolla.

4
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Esimerkissä seinä on puurakenteinen ja sen ilmansulkuna on kalvo. Tiivistysratkaisu on toimiva muillakin seinärakenteilla, kun kermin ja seinän alaosan välisestä tiivistyksestä on huolehdittu (esimerkiksi vaahdottamalla)Seinässä ilmansulun sisäpuolinen lämmöneriste asennetaan vasta, kun rakennusaikainen kosteus on kuivunut riittävästi.Laatan vähäisestä painumisesta ei ole haittaa liitoksen tiiviydelle, kun tiivistykseen käytetään joustavaa kumibitumikermiä.Sokkeliharkot suositellaan edelleen pinnoitettavaksi molemmista pinnoistaan ilmanpitävyyden varmistamiseksi.
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Tuulettuvan puurakenteisen 
alapohjan ja puu-ulkoseinän liitos  

1. Lattian 
höyrynsulkukalvo 
limitetään seinälle 
vähintään 20 cm ja 
sauma teipataan.

2. Höyrynsulkujen 
limitys kiristetään 
ruuvaamalla puurima 
lattianrajaan.

2

12

1

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Seinän ilmansulkuna on kalvo. Liitos voidaan toteuttaa myös leveällä höyrynsulku-muovikaistalla, jos lattian ilmanpitävänä kerroksena toimii tiivis kansivaneri.
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Tuulettuvan puurakenteisen alapohjan ja 
solumuovi-ilmansulkuisen ulkoseinän liitos

1. Lattian höyrynsulku 
käännetään seinän 
höyrynsulun päälle ja 
teipataan.

2. Limityksen kohdalta 
liitos kiristetään puuta 
tai kovaa lämmön-
eristettä vasten 
puurimalla.

1

2
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Maanvastaisen betonilaatan ja 
puuelementtiseinän liitos 

1. Kumibitumikermikaista
kiinnitetään harkkoihin 
ja taitetaan betoni-
laatan alle.

2. Laatan ja sokkelin 
väliin asennetaan 
solumuovieristyslevy. 
Levy vaahdotetaan 
ympäri.

Laatan valu ensin

1

2

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Seinän ilmansulkuna on käytetty muovieristyslevyä. Seinän ilmansulkuna voi olla myös kalvo. Lattialaatan reunoille sokkelia vasten vaahdotetaan ennen valua muovieristyslevykaista, johon seinän ilmansulku liitetään. Levy tulee vaahdottaa ennen betonivalua alapuoliseen eristeeseen ja päistään.Elementti kiinnitetään alaohjauspuuhun sisäpuolelta.Elementin ilmansulkulevyn ja alemman muovieristyslevyn välinen sauma vaahdotetaan tiiviiksi sisäpuolelta elementin paikoilleen noston jälkeen Sisäverhouslevyn tulee olla hieman elementin alareunaa ylempänä vaahdotusvälin aikaansaamiseksi. Jalkalista peittää vaahdotusvälin.Seinän ohjauspuun ja elementin alajuoksun välissä on mineraalivillaeriste.Ohjauspuun ja harkon välissä on bitumikermikaista kapillaarikatkona.
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Puurankatalon välipohjan ja ulkoseinän 
liitos - seinän ilmasulku 
höyrynsulkukalvolla

1. Seinän ilmansulkukalvo 
puristetaan tiiviiksi ruuvaamalla 
(k300) vaakakoolaus seinän 
yläohjauspuuhun.

2. Ylemmässä kerroksessa 
tehdään vastaava tiivistys 
seinän alaohjauspuuhun.

3. Välipohjassa palkkien väliin 
asennetaan solumuovieristys-
levyt. 

4. Levyjen reunat tiivistetään 
palkkeihin ja seinän rimoihin 
solupolyuretaanivaahdolla.

1

2

3

4

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Seinän ilmansulkukalvo puristetaan alemmassa kerroksessa sisäverhouslevyn yläkiinnitysrimalla tiiviiksi seinän yläohjauspuuhun, tiheä ruuvikiinnitys k300.Ylemmässä kerroksessa tehdään vastaava tiivistys seinän alaohjauspuuhun.Välipohjan kohdalle, palkkien väliin, tiivistetään vaahdottamalla solumuovieristyslevyt. Vaahdotus tehdään levyn jokaiselta reunalta, palkkeihin ja seinän alaosan riman väliin.Perinteinen tapa on ollut kiertää seinän ilmansulkukalvo palkkien päiden ympäri. Tässä esitetty tapa on kuitenkin työvaiheiltaan yksinkertaisempi ja riski ilmansulkukerroksen rikkoutumiselle työn aikana on pienempi.
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Puurankatalon välipohjan ja ulkoseinän 
liitos - seinän ilmasulku 
solumuovieristyslevyllä

1. Seinänilmansulku-
levyyn tehdään 
välipohjapalkkeja 
varten aukot.

2. Seinän ilmansulkulevy 
tuodaan yhtenäisenä 
välipohjan alapuolelle 
ja tiivistetään 
vaahdottamalla.

3. Palkit vaahdotetaan 
kiinni ilmansulku-
levyyn.

VÄLIPOHJAPALKKI
VAAHDOTETAAN
HÖYRYNSULKULEVYYN

ALASLASKURIMA

LEVYJEN VÄLINEN SAUMA 1

2

3

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Puurankaiset monikerroksiset talot, joiden seinien ilmansulkuna on käytetty solumuovieristyslevyä
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1. Seinän höyrynsulkukalvo viedään 
noin 20 cm yläpohjan puolelle. 
Yläpohjan höyrynsulkukalvo 
limitetään seinän höyrynsulun 
päällä noin 20 cm. 

2. Kalvoa ei saa kiristää liian tiukalle. 
Rakennuksen nurkissa 
ilmansulkukalvot laskostetaan, 
limitetään ja teipataan yhteen.

3. Höyrynsulut puristetaan tiiviiksi 
vaakakoolauksen ruuvaamisella tai 
erillisten kiristyskapuloiden avulla. 

1

2

3

Puurakenteisen yläpohjan ja ulkoseinän 
välinen liitos - ilmasulkuna kalvo

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Yläpohja: Sama ratkaisu toimii myös päätyseinällä, sisäkattopinta voi olla myös vino.Saumojen teippaus on suositeltavaa
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Puurakenteisen yläpohjan ja ulkoseinän 
välinen liitos ilmansulkuna kalvo

Vaihtoehto B
1. Yläpohjan ilmansulku-

kalvo viedään ulko-
seinälle asti.

2. Ulkoseinän ilmansulku-
kalvo tuodaan yläpohjan 
kalvon kanssa limittäin 
ensimmäisen koolaus-
riman kohdalle.

3. Liitos puristetaan tiiviiksi 
ylimääräisellä rimalla 
(ruuvikiinnitys k300).Vaihtoehto

2

3

1

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Päätyseinällä limitys tulee tehdä seinällä Ilmansulkukalvojen limityksen tulee olla riittävän pitkä 
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Puurakenteisen yläpohjan ja ulkoseinän 
välinen liitos 
- ilmansulkuna kova muovieriste

1. Yläpohjan ja ulkoseinän 
ilmansulkulevyjen välinen 
sauma vaahdotetaan 
polyuretaanivaahdolla.

2. Alaslasku tehdään 
ristiinkoolattuna, jotta 
asennusvälissä voidaan 
kuljettaa sähköasennuksia 
kumpaankin suuntaan.

3. Sisäverhouslevyn yläreunan 
kiinnitysrima asennetaan 
vasta levyjen polyuretaani-
vaahdotuksen jälkeen.

1 2
3

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Puurankaiset pientalot, joiden yläpohjan ja ulkoseinän ilmansulkuina käytetään solumuovieristyslevyjä.Sama ratkaisu toimii myös päätyseinällä.Sisäkattopinta voi olla myös vino, ainakin tällöin vaahtosauman tiiviys on hyvä varmistaa vielä teippaamalla sauma riittävän muodonmuutoskyvyn ja pitkäaikaiskestävyyden omaavalla teipillä.
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Massiivihirsiseinän ja vinon 
puuyläpohjan liitos

1. Yläpohjan ilmansulkukalvo jätetään 
seinälinjalla pitkäksi.

2. Ylimääräinen osa ilmansulkukalvosta 
asennetaan löysästi ”pussille” seinän 
ja yläpohjan liitoskohtaan.

3. Kalvo kiinnitetään toisesta reunas-
taan hirsiseinään teippaamalla ja 
kattolistalla puristamalla.

4. Solumuovieristyslevyn reunaan 
asennetaan seinälinjan suuntainen 
tiivistyskaista, joka puristetaan 
koolauksen avulla kiinni yläpohjan 
eristyslevyyn.

1

2

3

Yläpohjassa kalvo

Yläpohjassa kova eriste

4

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hirsirunkoiset pientalot, joiden yläpohjan ilmansulkuna on ilmansulkukalvo tai solumuovieristyslevyHirsirungon painuminen otetaan huomioon rungon liitososia valittaessa. Seinän ja kannattajan välillä on liukukiinnitys.Tiivistyskaistana käytetyn kalvon tulee olla niin joustava ja riittävän löysälle asennettu, että se kestää repeytymättä painuman aiheuttamat liikkeet.Teipin tulee olla riittävän tartuntakykyinen ja pitkäaikaiskestävä
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Massiivihirsiseinän ja puuyläpohjan 
liitos päätyräystäällä - vino yläpohja.

1. Hirsiseinään tehdään seinän 
yläpinnan suuntainen ura.
Uran tulee olla syvempi kuin 
hirsien välinen varaus.

2. Yläpohjan ilmansulkukalvo 
taitetaan löysästi ”pussille” 
reunimmaisen 
kattokannattajan taakse.

3. Kalvon toinen reuna 
tiivistetään puulistoilla uraan. 

4. Katon koolaus tehdään 
rimojen asennuksen jälkeen.

1

2

3
4

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hirsirunkoiset pientalot, joiden yläpohjan ilmansulkuna on ilmansulkukalvo tai solumuovieristyslevy.Kun yläpohjan ilmansulkuna on solumuovieristyslevy ja tiivistyksessä käytetään erillistä tiivistyskaistaa, kaistan reuna tiivistetään yläpohjan ilmansulkulevyyn teippaamalla ja varmistetaan puristusliitoksella. Sisäkattolevyjen reunan kiinnitystä varten alaslaskurimojen väleihin tarvitaan erilliset kiinnitysrimat, jotka toimivat myös puristusrimoina (2). Jos yläpohjan ilmansulkuna on solumuovieristyslevy, sen reunaan kiinnitetään seinälinjaa pitkin tiivistyskaista, esimerkiksi kapea höyrynsulkumuovikaista Puulista ei saa olla koko seinän mittainen, jotteivät hirsirungon liikkeet revi ilmansulku-kalvoa irti.
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1

Ikkunakarmien tiivistäminen 
1. Ikkunakarmi tiivistetään 

polyuretaanivaahdolla sisäpinnan läheltä.
2. Karmin keskiosalla voidaan käyttää 

polyuretaanivaahtoa tai mineraalivillaa.
3. Vaahdolla ei saa täyttää koko väliä, vaan 

ulkoreunaan tulee jättää tuuletusrako.
4. Hirsirakenteessa ikkunan yläpuolelle 

jätetään riittävä painumavara, joka 
täytetään mineraalivillalla.

5. Ikkuna kierretään joustavasti asennetulla 
ilmansulkukalvokaistalla. Kaista nidotaan 
ja teipataan seinään karmiin siten, että se 
pysyy ehjänä rakenteen painuessa.

4

1

2

3

5

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Ikkunoiden ja ovien tiivistystyössä huolellisuus on erityisen tärkeää. Karmien tiivisteiden kunto ja toiminta tulee tarkastaa niiden asentamisen yhteydessä.Mikäli seinän ilmansulkukalvo olisi suoraan sisäpinnan levyn takana, ilmansulkukalvon reunat tiivistetään ikkunan ympäri riittävän tartuntakyvyn ja pitkäaikaiskestävyyden omaavalla teipillä. �Tämän jälkeen puun ja karmin välinen rako täytetään polyuretaanivaahdolla ulkoapäin.Hirsirakenteen ilmanpitävyyttä voidaan parantaa tiivistämällä liitoksia uudestaan painumien tapahduttua.Ovien tiivistys tehdään mineraalivillalla, jotta ovien säätö jää mahdolliseksi. Tiivistys joko elastisella saumauksella tai nidotulla ja teipatulla kalvolla. �Vastaavasti myös ikkunat voidaan tiivistää mineraalivillalla ja elastisella kitillä tai muovikelmulla.
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Tuulettuvan ryömintätilan eritykset ja 
rakenteet matalaenergiataloissa

1. Ryömintätilassa tuulensuojan  tulee  olla  aina  hyvin  
kosteutta  kestävä. Tuulensuojana ei saa käyttää 
homehtumiselle herkkiä materiaaleja. Lisäksi tuulensuojan 
lämmönvastuksen tulee olla aina vähintään 0,4 m2 K/W. 

2. Harkkomuurin ja lämmöneristeen tai tuulensuojan välillä 
kosteuden siirtyminen on estettävä

3. Maanpinnan  lämmöneristäminen  kauttaaltaan  nostaa 
ryömintätilan lämpötilaa, mikä vähentää suhteellista kosteutta 
ja homeen kasvulle suotuisia olosuhteita. Maahan ei saa 
jättää orgaanisia rakennusmateriaaleja tai -jätteitä.

4. Kantavan rakenteen alapuoliset lämmöneristeet vähentävät 
rakenteen kosteusliikkeitä ja suojaavat puurakenteita 
homeen syntymiseltä.

5. Myös  alapohjan  tuuletuksella  on  keskeinen  vaikutus  
olosuhteisiin.  Suositeltava  ilmanvaihtokerroin  on  0,5-1  1/h.

6. Sisäpuolisen  routasuojauksen  tarve  kasvaa,  koska  
lämpövuodot  alapohjan  läpi vähenevät.

7. Työjärjestykset on suunniteltava etukäteen, jotta rakenteet 
voidaan tiivistää huolellisesti. Alapohjasta on tehtävä täysin 
ilmatiivis

Lähde: Jukka Lahdensivu, Jommi Suonketo, Juha Vinha, Ralf Lindberg, Elina Manelius, 
Vesa Kuhno, Kari Saastamoinen, Kati Salminen & Kimmo Lähdesmäki.
Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita.  
Tampereen teknillinen yliopisto. Tutkimusraportti 160 

1
2

3

4

6

5 7

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Rossipohjien haasteita- maapohja on viileä ja se viilentää tuuletustilan ilmaa, mikä nostaa ilman suhteellista kosteutta, mikä lisää homeelle suotuisia olosuhteita- maapohjan kosteus liikkuu kapilaarisesti ja diffuusion vaikutuksesta kohti tuuletustilaa, myös harkkoperustuksessa on yleensä paljon kosteutta- maapinnan kallistukset ja maapohjan muodot saattavat tuoda sadevesiä sokkeleiden vierustoille- pelkkä tuuletus ei ratkaise ongelmaa, koska syyskesällä ulkoilma lisää tuuletustilan kosteutta sen suuren kosteuspitoisuuden vuoksi- koneellinen kuivatus ei ole viranomaismääräysten mukainen ja se on häiriöille altis. 
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Ullakon eristykset ja rakenteet
matalaenergiataloissa

1. Lämmöneristeelle kohdistuva suuri kuorma 
ja tuentatarve on otettava huomioon. 
Tuentaa voidaan parantaa tihentämällä 
koolausta tai tukemalla lämmöneriste 
levyllä.

2. Ullakon lämpötila laskee ja vastaavasti 
suhteellinen kosteus nousee. Homeen 
kasvulle suotuisat olosuhteet lisääntyvät.

3. Lämpöä  eristävän aluskate nostaa ullakon 
lämpötilaa ja heikentää homeen syntymistä.

4. Puurungon  ulkopintaan  on  suositeltavaa  
laittaa  lämpöä  eristävä  tuulensuoja,  jonka 
lämmönvastus on vähintään 0,4 m²K/W.

5. Räystään pituus kasvaa ja lumikuormasta 
aiheutuva taipuma kasvaa. Huomioitava 
erityisesti tiiliverhouksen yhteydessä.

Lähde: Jukka Lahdensivu, Jommi Suonketo, Juha Vinha, Ralf Lindberg, Elina Manelius, 
Vesa Kuhno, Kari Saastamoinen, Kati Salminen & Kimmo Lähdesmäki.
Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu- ja toteutusohjeita.  
Tampereen teknillinen yliopisto. Tutkimusraportti 160 

1

2
3

4

5
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Pohdinta: Mitkä ovat eristepaksuuden 
kasvun keskeisimmät vaikutukset 
kosteudenhallinnan kannalta?
• Rakennuksen lämpövuoto pienenee, jolloin 

rakenteet jäähtyvät.
• Jäähtyminen aiheuttaa rakennuksen vaipan 

kuivuminen hidastumista.
• Kosteusrasitusten riski kasvaa.
• Höyrynsulun ilmatiiveyden ja tuuletuksen merkitys 

korostuvat rakenteessa.
• Työmaan sääsuojauksen merkitys kasvaa.
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Muista!
• Lämmöneristeet tiiviisti runkoa vasten.
• Pehmeät lämmöneristeet pieneen puristukseen.
• Kovat lämmöneristeet vaahdotetaan 5-10 cm kerroksissa 

ympäri, vaahdotettavan raon on oltava 10-25 mm.
• Ponttisaumat asennetaan vaahdotettuna puskuun.
• Höyrynsulkukalvot pidetään ehjänä ja asennetaan rungon 

liikkeet sallien.
• Höyrynsulkukalvojen liitokset puristuskiinnityksellä aina kun 

mahdollista.
• Tuulensuojalevyjen saumoissa suositeltavaa käyttää 

rimoitusta (ainakin nurkissa).
• Rakenteiden tulee pysyä tiiviinä vuosikymmeniä.
• Pelkkä  teippaus ei riitä, koska teipit haurastuvat ilmassa 

eivätkä aina kestä lämpö-, kosteus- tai esimerkiksi 
lumikuormista johtuvia rakenteiden liikkeitä.



2020

Kirjallisuus
• RakMK C2. 1998. Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998. Suomen rakentamismääräyskokoelma, Ympäristöministeriö, Asunto- ja 

rakennusosasto.
• RakMK D3. 2007. Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Suomen rakentamismääräyskokoelma, 

Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. 
• RIL107 2000 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. 211 sivua. ISBN 951-758-404-0 
• Maanvastaisten alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus. Leivo, V., Rantala, J. TTKK 2003. Tutkimusraportti 120. 106 s. + 13 

liites. 
• Hirsirakennuksen yläpohjan tiiviys - vaikutus lämpöenergiankulutukseen. Leivo, V. TTY 2003. Tutkimusraportti 126. 63 s
• Lattialämmitetyn alapohjarakenteen rakennusfysikaalinen toiminta. Leivo, V., Rantala, J. TTY 2005. Tutkimusraportti 128. 140 s.
• Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet lämpötilan ja suhteellisen kosteuden funktiona. Vinha, J., Valovirta, I., 

Korpi, M., Mikkilä, A., Käkelä, P. TTY 2005. Tutkimusraportti 129. 101 s. + 211 liites.
• Maanvastaisten rakenteiden mikrobiologinen toimivuus. Leivo, V. & Rantala, J. TUT 2006. Tutkimusraportti 139. 55 s.
• Sisäilmastoseminaari 2007. SIY Raportti 25. Sisäilmayhdistys ry, Teknillinen korkeakoulu, Lvi-tekniikan laboratorio.
• Jokisalo, J., Kurnitski, J., Kalamees, T., Eskola, L., Jokiranta, K. Ilmanpitävyyden vaikutus vuotoilmanvaihtoon ja energiankulutukseen 

pientaloissa.
• Korpi, M., Vinha, J. ja Kurnitski J. Massiivirakenteisten pientalojen ilmanpitävyys.
•

Rakennusfysiikka 2007. Seminaarijulkaisu 1. Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennetekniikan laitos. 
• Kalamees, T., Korpi, M., Eskola, L., Kurnitski, J. ja Vinha, J. Kylmäsiltojen ja ilmavuotokohtien jakauma suomalaisissa pientaloissa ja 

kerrostaloasunnoissa.
• Korpi, M., Vinha, J. ja Kurnitski J. Pientalojen ja kerrostaloasuntojen ilmanpitävyys.
• Airaksinen, M. Ryömintätilan lämpö- ja kosteustekninen toiminta.
• Rakennusten ulkovaipan ilmanpitävyys. Polvinen, Martti; Kauppi, Ari; Saarimaa, Juho; Haalahti, Pekka; Laurikainen, Markku. 1983. VTT, 

Espoo. 143 s. Tutkimuksia / Valtion teknillinen tutkimuskeskus:215. ISBN 951-38-1712-1. 
• Rakennusten ilmanpitävyyden pysyvyys. Metiäinen, Pertti; Saarimaa, Juho; Saarnio, Pekka; Salomaa, Heikki; Tulla, Kauko; Viitanen, 

Hannu. 1986. VTT, Espoo. 136 s. + liitt. 29 s. Tutkimuksia / Valtion teknillinen tutkimuskeskus:422. ISBN 951-38-2301-6.
• Ilmavirtausten vaikutus rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. Ojanen, Tuomo; Kohonen, Reijo. 1989. VTT, Espoo. 105 s. 

Tutkimuksia / Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 590. ISBN 951-38-3362-3. ISSN 0358-5077.
• Tuulensuojan toimintaperusteet. Ojanen, Tuomo; Kokko, Erkki & Pallari, Marja-Liisa. 1993. VTT, Espoo. 125 s. + 26 liites. VTT Tiedotteita 

1478. ISBN 951-38-4372-6. ISSN 1235-0605.


	�Puutalon energiatehokkaat liitokset�
	Energiatehokkaissa rakenteissa �on erityisen tärkeää
	Dia numero 3
	Maanvastaisen betonilaatan ja puurankaseinän välinen liitos  2, ensin lattia��
	Tuulettuvan puurakenteisen alapohjan ja puu-ulkoseinän liitos  
	Tuulettuvan puurakenteisen alapohjan ja solumuovi-ilmansulkuisen ulkoseinän liitos
	Maanvastaisen betonilaatan ja puuelementtiseinän liitos 
	Puurankatalon välipohjan ja ulkoseinän liitos - seinän ilmasulku höyrynsulkukalvolla�
	Puurankatalon välipohjan ja ulkoseinän liitos - seinän ilmasulku solumuovieristyslevyllä�
	Dia numero 10
	Puurakenteisen yläpohjan ja ulkoseinän välinen liitos ilmansulkuna kalvo
	Puurakenteisen yläpohjan ja ulkoseinän välinen liitos �- ilmansulkuna kova muovieriste�
	Massiivihirsiseinän ja vinon puuyläpohjan liitos
	Massiivihirsiseinän ja puuyläpohjan liitos päätyräystäällä - vino yläpohja.
	Ikkunakarmien tiivistäminen 
	Tuulettuvan ryömintätilan eritykset ja rakenteet matalaenergiataloissa
	Ullakon eristykset ja rakenteet�matalaenergiataloissa
	Pohdinta: Mitkä ovat eristepaksuuden kasvun keskeisimmät vaikutukset kosteudenhallinnan kannalta?�
	Muista!
	Kirjallisuus

