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RANKARAKENTEET

• Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm 
eristevahvuus

• Matalaenergia- ja passiivirakentaminen, jopa yli 300 mm
• Rakentamisessa johtaa rungon ylimitoitukseen kantavuuden suhteen
• Rakenteen lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen muuttuu 

eristepaksuuden kasvaessa
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ILMASTON MUUTOS

• Suunnittelussa on otettava huomioon olosuhteiden muuttuminen
• Rakennuksen rungon tulisi kestää se 50 vuotta
• Pilvisyys lisääntyy
• Sateet lisääntyvät
• Tuulisuus lisääntyy
• Homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät
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• Eristepaksuuden kasvaessa rungon uloimmat osat viilenevät
• Suhteellinen kosteus rakenteen uloimmissa osissa nousee
• Olosuhteet homeen kasvulle ovat suotuisat
• Rakenteen tiiveys huomattavan tärkeää!
• Jos rakenteessa on epätiiveyskohtia, kosteus kulkeutuu rakenteeseen 

konvektiolla, jolloin kosteusmäärät huomattavasti suurempia kuin 
diffuusiolla siirtyvä kosteus
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SUUNNITELUPERIAATTEET

• Vähintään 75 % lämmöneristeestä tulisi sijaita höyrynsulun 
ulkopuolella

• Turvallisin vaihtoehto on ettei höyrynsulun sisäpuolella ole eristettä 
lainkaan

• Kipsilevyn käyttö tuulensuojana ?

TTY FRAME
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• Tuulensuojan lämmönvastus tulisi olla jatkossa 
• Mineraalivilla tuulensuoja 0,4 m²K/W 
• Hygroskooppinen tuulensuoja 0,2 m²K/W
• Tulevaisuuden ilmastossa tuulensuojan lämmönvastus korostuu 

entisestään

TTY FRAME
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• Eristepaksuuden lisääminen kantavan rungon ulkopuolelle parantaa 
rakenteen toimivuutta

• Kantavan rungon olosuhteet paranevat
• Lämpötila kantavan rungon uloimmissa osissa korkeampi
• Suhteellinen kosteus laskee
• Tuulensuojaeristeet mineraalivillapohjaisia – eivät herkkiä 

homehtumaan
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HOMEHTUMISHERKKYYS
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Hukka & Viitanen 1999



HOMEHTUMISHERKKYYS
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SISÄINEN KONVEKTIO SEINÄRAKENTEESSA

• Normaaleilla huonekorkeuksilla 200 mm eristepaksuuksilla sisäinen 
konvektio ei ole ongelma

• Kun eristepaksuus kasvaa 320 mm:iin, sisäistä konvektiota esiintyy, muttä
sillä ei ole merkittävää vaikutusta U-arvoon

• Suurempi merkitys eristeen huolellisella asennuksella
• Kosteuden kerääntyminen rakenteeseen
• Tulee ottaa huomioon suunnittelussa

11



SISÄINEN KONVEKTIO YLÄPOHJASSA

• Avohuokoisilla puhalluseristeillä sisäistä konvektiota esiintyy, kun 
eristepaksuus on yli 300 mm.

• Kun eristepaksuus kasvaa 300 mm:stä 600 mm, rakenteen U-arvo 
kasvaa tutkimusten mukaan 0-56 % 

• 100 mm levyvillaa puhalluseristeen alla pienentää konvektion
vaikutusta rakenteen U-arvoon 30-50 %

TTY FRAME
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SISÄINEN KONVEKTIO
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• Kovina pakkaskausina sisäisen konvektion vaikutukset korostuvat
• Suuri lämpötilaero pintojen välillä voimistaa sisäistä konvektiota
• Nykyisillä puhalluseristeiden ilmanläpäisevyyksillä paksuus  250-300 

mm, ei merkittävää sisäistä konvektiota
• Eristeen tiheys ja ilmanläpäisevyys vaikuttaa
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SISÄINEN KONVEKTIO

• Voidaan pienentää lisäämällä paksuun seinärakenteeseen 
pystysuuntainen konvektiokatko puoliväliin rakennetta

• Vesihöyryä läpäisevä ilmansulkukalvo
• Yläpohjissa konvektiota voi vähentää korvaamalla osa 

puhalluseristeestä levyeristeellä
• Nostamalla puhalluseristeen tiheyttä
• Käyttämällä eristeessä sideainetta

TTY FRAME
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TUULETUS

• Yläpohjan hallittu tuuletus tärkeää
• 0,5-1 1/h
• ulkoilman suhteellinen kosteus ajoittain suuri
• Liiallinen tuuletus on ongelma
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HYBRIDIRAKENTEET

• Pehmeät villat ja muovipohjaiset eristeet
• Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella yhteiskäyttö on turvallista
• Solumuovipohjaisilla eristeillä ilmaäänen eristävyys on melko huono
• Rakenteen tiiveyteen kiinnitettävä huomiota
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ÄÄNENERISTYS

• Rakenteessa tarvitaan massaa matalien taajuuksien vaimentamiseen
• Pehmeää eristettä korkeiden äänten absorboimiseen
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HYBRIDISEINÄRAKENNE
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ERISTEPAKSUUDET

• TTY on mm. FRAME –tutkimuksessa tullut siihen tulokseen, että 
vuoden 2007 määräystaso olisi ollut riittävä toimisto- ja 
kerrostalorakentamisessa

• Kerrostalojen energiakorjauksissa järkevää yläpohjan lisäeristys ja 
olemassa olevien järjestelmien parantaminen

• Pientaloissa tulee ottaa huomioon kuinka pitkä takaisinmaksuaika 
hyväksytään
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ERISTEPAKSUUDET

• Lisääntynyt eristepaksuus johtaa vääjäämättä jäähdytystarpeen 
kasvuun

• Höyrynsulullisissa rakenteissa sisäilman jäähdyttäminen johtaa 
kosteuden tiivistymiseen höyrynsulun ulkopuolelle

• Suunnitelmien tärkeys hankkeessa korostuu
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MASSIIVIRAKENTEET

• Hirsi
• CLT
• Massiivinen puurakenne toimii kantavana rakenteena ja ilman- ja 

höyrynsulkuna
• Puu tasaa sisäilman kosteutta
• Puu on suomalaisille perinteinen rakennusmateriaali
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CLT

• Cross Laminated Timber
• Puun hygroskooppisuus – kyky imeä ja luovuttaa kosteutta
• Sisäilma miellyttävä ja terveellinen
• Puun lujuus ja keveys
• Massiivirakenne tasaa lämpötilanvaihteluita
• Täydennysrakentaminen
• ekologisuus
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PUUN EKOLOGISUUS
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MASSIIVIRAKENTEEN ERISTÄMINEN

• Massiivirakenne on turvallisinta eristää ulkopuolelta
• Kantava runko lämpimällä puolella
• Jos eristetään sisäpuolelta höyrynsulun ja rakenteen tiiveys erittäin 

tärkeää
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ILMAN- JA HÖYRYNSULKU

• Ilmansulkupaperi
• Ainoastaan puupohjaisten eristeiden kanssa
• Puun hygroskooppisuus – kyky imeä ja luovuttaa kosteutta
• Talvella ongelmallinen – sisäilman kosteus laskee liian alhaiseksi
• Limakalvojen ja silmien kuivuminen
• hengitystieinfektiot

26



ILMAN- JA HÖYRYNSULKU

• Höyrynsulkumuovi
• Perinteinen tapa rankarakenteisissa seinissä
• Ongelmallinen, jos sisäilmaa jäähdytetään kesällä
• Rakentamisvaiheen olosuhteet, etenkin talvella
• Jos sisäpuolinen lisäkoolaus, se on kosteusteknisesti turvallisin asentaa 

pystyyn runkotolppien päälle
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ILMAN- JA HÖYRYNSULKU

• Hygrokalvot
• Vesihöyrynvastus muuttuu ympäröivän ilmankosteuden mukaan
• Mahdollistaa rakenteen kuivumisen molempiin suuntiin
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LOPUKSI

• Täytyykö minimivaatimusten ohjata suunnittelua ja rakentamista?
• Voidaanko hyvällä suunnittelulla luoda paremmat edellytykset 

rakentamiselle?
• Valvonta! 
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KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA

Veikko Myller
TTS
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