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RIL 249 – MATALAENERGIARAKENTAMINEN

Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle:Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle:
•Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön
•Opastaa oikeiden ratkaisujen käyttöön
•Antaa suuntaviivoja mahdollisille rakenteilleAntaa suuntaviivoja mahdollisille rakenteille
•Kirja antaa rakennesuunnittelijalle 
mahdollisuuden paremmin ymmärtää muiden 
suunnittelualojen ratkaisujaj j
•Hyvin eristetty rakennus tulee suunnitella 
erityisellä huolella ja pitää tietää mahdolliset 
sudenkuopat
•Enää ei voi yksin nykertää pöydän kulmalla 
suunnitelmia huomioimatta muiden 
suunnittelijoiden tekemisiä
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MATALAENERGIARAKENTAMINEN -
RAKENNESUUNNITTELU

P lj t ki k i k j i t itä• Paljon muutakin kuin paksuja eristeitä

• Kantavien rakenteiden suunnittelu kuten aiemminkin , 
huomioiden eristeistä aiheutuvat erityisvaatimukset – esim. 
painumat  ja seinien ulkokuorten kannatusrakenteetp j

• Rakennusfysiikan osaaminen korostuu ja detaljisuunnittelun 
merkitys kasvaa eristeiden paksuuntuessa – onko osaamista 
tarpeeksi?

• Fise AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelijoita 
löytyi 5.11.2009  18 kpl ja esimerkiksi betonin AA-
vaativuusluokan suunnittelijoita löytyi 317, tämä on tosin vain 
pieni yhteen lähteeseen perustuva otanta, mutta suhdeluku 
kuvannee jotain

• Suunnittelu on korostetusti tiimityötä ja luonteeltaan iteroituvaa
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MATALAENERGIARAKENNUKSEN PERIAATTEITA

Rakennusfysiikka:Rakennusfysiikka:

•Mieti minkälaisen rakenteen valitset  kuhunkin rakennuspaikkaan – toimiiko rakenne suunnitellussa 
ympäristössä?
•Varmista rakenteiden tuulettuvuus jos rakenne on suunniteltu tuulettuvaksi•Varmista rakenteiden tuulettuvuus, jos rakenne on suunniteltu tuulettuvaksi
•Suunnittele höyry- ja ilmansulut  sekä tuulensuojaus detaljitasolla 
•Mieti eristeiden ja rakenteiden rakennusaikainen sääsuojaus huolella
•Mieti rakenteiden kuivumiskykyä äläkä suunnittele esim. kaksinkertaisia höyrynsulkuja kosteisiin tiloihin
•Ota huomioon kantavien rakenteiden ja kylmäsiltojen vaikutus vaipparakenteissa•Ota huomioon kantavien rakenteiden ja kylmäsiltojen vaikutus vaipparakenteissa
•Suunnittele mahdollisimman yksinkertaisesti toteutettavia rakenteita ja käytä moduulimittoja vaikeasti 
toteutettavien detaljien vähentämiseksi ja lopputuloksen laadun varmistamiseksi
•Tee yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa ja vältä rakenteiden osaoptimointia
•Iso osa kosteusvaurioista johtuu sadeveden pääsystä rakenteisiin ja julkisivun räystäiden ikkunioden jne•Iso osa kosteusvaurioista johtuu sadeveden pääsystä rakenteisiin ja julkisivun, räystäiden, ikkunioden jne. 
sateenpitävyys on siksi varmistettava oikein detaljiratkaisuin
•Mieti rakenteiden työmaatoteutusta kun suunnittelet
•Ei ilmanpitävyyttä heikentäviä turhia  läpimenoja höyrynsulkuun 
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TIIVISTYKSEN SUUNNITTELU – TÄRKEÄ OSA

Ilman- ja höyrynsulku on täysin yhtenäinen ja sen ilmanläpäisevyys on riittävän pieni

Puurakenteiden ilman- ja höyrynsulkukerros sijoitetaan rakenteen sisäpinnasta lukien etäisyydelle 50-75Puurakenteiden ilman ja höyrynsulkukerros sijoitetaan  rakenteen  sisäpinnasta lukien etäisyydelle  50 75 
mm, kuitenkin <<1/4 eristekerroksen kokonaispaksuudesta. Jokaisessa kohteessa on varmistettava, ettei 
hörynsulkuun tiivisty missään vaiheessa haitallisessa määrin kosteutta. Erityisen vaarallinen on rakennusaika 
kylmänä vuodenaikana, jolloin rakennuksen sisäilma on tyypillisesti hyvin kosteaa. Tällöin on vaarana 
kosteuden tiivistyminen tiiviille pinnalle, vaikka rakenne olisikin rakennuksen varsinaisessa käyttötilanteessakosteuden tiivistyminen tiiviille pinnalle, vaikka rakenne olisikin rakennuksen varsinaisessa käyttötilanteessa 
toimiva

Ilman- ja höyrynsulkukalvon  saumojen tulee olla kahden jäykän kappaleen välissä ja kalvot tulee limittää 
riittävästi ja saumat tiivistetään oikein ajan hammasta kestävillä materiaaleilla

Ilmanvaihtokanavien tulee sijaita ilman- ja höyrynsulun sisäpuolella

Läpivientien liitokset tiivistetään  huolellisesti ja läpivientejä tulee olla mahdollisimman vähän

Sähköt asennetaan joko pinta-asennuksina ulkoseinille tai erityisiin asennuskanaviin ilman- ja höyrynsulun 
sisäpuolelle puhkaisematta sulkukalvoa

Ikkuna- ja ovisaumat tiivistetään erityisen huolellisesti

Käytettävien tiivistys ym. materiaalien  on oltava  pitkäikäisiä eli  rakennuksen suunnitteluiän kestäviä

Lopuksi mittaa rakennuksen ilmatiiveys ja korjaa vuotokohdat
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OHJEELLISIA LÄMMÖNERISTEPAKSUUKSIA 2010

Betonikeskus ry 13.05.2009, lämmöneristeiden uusia suosituspaksuuksia y , p
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TARVITTAVIEN U-ARVOJEN LASKENTA

• U-arvojen laskennassa tulee huomioida vähintään pahimmat rakenteiden kylmäsillat
•Paksuissa eristekerroksissa tapahtuva konvektio voi eristetyypistä riippuen heikentää eristyskykyä ja tämä onPaksuissa eristekerroksissa tapahtuva konvektio voi eristetyypistä riippuen heikentää eristyskykyä ja tämä on   
otettava huomioon eristepaksuuksia määritettäessä
•Laskenta on usein iteratiivista
•Rakenteiden lämmönläpäisy täytyy laskea käyttäen koko rakennetta, kylmäsiltavaikutus voi olla jopa 15%

Ei näin!

Vaan näin!

U-values (www.europeanpassivehouses.org)
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U-ARVOJEN LASKENTA, ESIMERKKIU ARVOJEN LASKENTA, ESIMERKKI

0.209 W/m2K

0.214 W/m2K, pelkästään 
nurkan vaikutuksesta
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ESIMERKKI
3-D LÄMPÖTILAKENTÄN RATKAISU

16-17C

Rakennusfysikaaliset laskelmat ovat aina vain 
suuntaa antavia – jo pelkästään lähtötiedot ovat 

epämääräisiä – katso kuva vasemmalla!epämääräisiä katso kuva vasemmalla!
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ESIMERKKI
LÄHTÖTIEDOT VAIHTELEVIA

Ilman suhteellinen kosteus, lähtötietoesimerkki 
(Ilmatieteen laitos)
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DETALJIT

TÄRKEÄÄ:
•Tiivistys
•Eristys
•Pienet kylmäsillat•Pienet kylmäsillat

Betonikeskus ry
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HÖYRYNSULUN PAIKKA

Seuraavassa on hiukan karrikoidusti esitetty höyrysulun oikean ja 
väärän sijoituksen seuraukset.

Hö lk ill j äli äHö lk i ä i l Höyrysulku villojen välissä,
Kosteutta tiivistyy rakenteeseen

Hörysulku sisäpinnan levyn
Ulkopinnassa, rakenne toimii



KOSTEUDEN LÄHTEITÄKOSTEUDEN LÄHTEITÄ

Kosteuden lähteitä /ympäristöopas 29, Ympäristöministeriö

ERITYISEN VAATIVIA KOHTIA MATALAENERGIATALOSSA
ESIMERKKINÄ RYÖMINTÄTILAN SUUNNITTELU

Lämmöneristepaksuuksien kasvaessa 
ryömintätilan lämpötila laskee => entistä 
huonommat olosuhteet!
Talvella ja kesällä tuuletustarve on erilainen => 
vaikea toteuttaa!

Kosteutta tulee ryömintätilaan monesta lähteestä:
•Ulkoilmasta
•Maaperästä

M l ji R k i K ill i

•Maaperästä
•Sadevesistä
•Lumen sulamisesta…….

Maalaji Rakeisuus mm Kapillarinen nousu 

mm

Hiekka 0.2‐2mm 30‐300

Hieta 0.02‐0.2mm 300‐3000

Hiesu 0.002‐0.02mm 3000‐30000

Savi 0‐0.002mm >30000
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KIITOKSIA
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