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RAKENNESUUNNITTELU 
MATALAENERGIARAKENTAMISESSA

RAKENNESUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAARAKENNESUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA:
• Paljon muutakin kuin paksuja eristeitä

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

• Rakennusfysiikan osaaminen korostuu ja detaljisuunnittelun 
merkitys kasvaa eristeiden paksuuntuessa – onko osaamista e tys as aa e ste de pa suu tuessa o o osaa sta
tarpeeksi?

• Fise AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelijoita löytyi 
12.1.2009 16kpl ja esimerkiski betonin AA-vaativuusluokan 
suunnittelijoita löytyi 297suunnittelijoita löytyi 297

• Suunnittelu on korostetusti tiimityötä
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MATALAENERGIARAKENNUKSEN SUUNNITTELUN 
ERITYISPIIRTEITÄ

höyrynsulkumuovi

BMF-kulmalevy 105
kampan 4,0x40 8 kpl / levy

Matalaenergiarakennusten rakennesuunnittelun muistilista,
rakennusfysiiika:

•Mieti minkälaisen rakenteen valitset  kuhunkin rakennuspaikkaan – toimiiko rakenne 
suunnitellussa ympäristössä?

0

50x150, KIINNITYS HILTI HIT-HY 150,
RISTIKKOVÄLEISSÄ M10-KIERRETANKO
ALLE SOLUKUMITIIVISTE 5 mm

48x48 k 400
2n 3,1x90

y y

suunnitellussa ympäristössä?
•Varmista rakenteiden tuulettuvuus
•Suunnittele höyry- ja ilmansulut  sekä tuulensuojaus detaljitasolla 
•Mieti rakenteiden kuivumiskykyä äläkä suunnittele esim. kaksinkertaisia höyrynsulkuja 
kosteisiin tiloihinkosteisiin tiloihin
•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•Tee yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa ja vältä rakenteiden osaoptimointia
•Osa kosteusvaurioista johtuu sadeveden pääsystä rakenteisiin ja julkisivun sateenpitävyys on 
siksi varmistettava oikein detaljiratkaisuin
•Mieti rakenteiden työmaatoteutusta kun suunnittelet
•Ei ilmanpitävyyttä heikentäviä turhia läpimenoja höyrynsulkuun•Ei ilmanpitävyyttä heikentäviä turhia  läpimenoja höyrynsulkuun 
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RAKENNUSFYSIKAALISET LASKELMAT

Tavanomaiset nykyisinTavanomaiset nykyisin 
käytössä olevat 
laskentamenetelmät eivät 
välttämättä riitä – tärkeintä onvälttämättä riitä tärkeintä on 
kuitenkin osaaminen 
suunnittelijan ja rakentajan 
korvien välissä



ESIMERKKI
U-ARVOJEN LASKENNASSA HUOMIOITAVA
• 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%

U-values (www.europeanpassivehouses.org)
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U ARVOLASKENTA NURKAN VAIKUTUSU-ARVOLASKENTA, NURKAN VAIKUTUS 

0.209 W/m2K

0.214 W/m2K
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ESIMERKKI
3-D LÄMPÖTILAKENTÄN RATKAISU

16-17C16-17C
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ESIMERKKI
HÖYRYNSULUN SUUNNITTELU

vierekkäiset ristikot
höyrynsulkujen limitys
i ik id  k  i  

hö l t li it tt

höyrynsulkujen väliin kitti

ristikoiden k- mitan verran

höyrynsulut limitetty

koolauksen väliin
48x48  rimat48x48  rimat
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KIITOKSIA
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