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9. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden rakennusfysikaaliset
ominaisuudet
9.1.

Yleistä

Luvussa on esitetty tyypillisimpiä suomalaisessa rakentamisessa käytettyjä materiaaleja sekä niiden
rakennusfysikaalisia ominaisuuksia. Luvussa on lisäksi esitetty materiaalien pääasiallisia käyttötarkoituksia ja
joiltakin osin myös niiden asennustapoja. Suomessa myös toistaiseksi vähemmän käytettyjä joitakin
materiaaleja on tuotu esille. Tällaisia ovat esimerkiksi uudentyyppiset lämmöneristysmateriaalit.
Materiaaliominaisuuksien arvojen lähteinä on käytetty materiaalivalmistajilta saatuja tietoja sekä olemassa
olevia tutkimustuloksia. Lämmönjohtavuusarvot λ on esitetty tekstissä karkealla tasolla, koska osasta
materiaaleista oli saatavilla vain aiemmin käytössä olleet λn – arvot ja λDeclared-arvot ja osasta vain
suunnitteluarvot λdesing -arvot. Tekstissä on esitetty kaikki arvot yleisesti λ-arvoina. Tämän takia tässä luvussa
esitettyjä λ- arvoja ei tule käyttää sellaisinaan suunnittelussa suoraan, vaan suunnittelijan tulee
tapauskohtaisesti määrittää materiaalin lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo ottaen huomioon myös
laskentatapa, jolla kyseisen rakenteen U-arvoa määritetään.
Materiaalien vesihöyrynläpäisevyydet on esitetty δν -arvoina, niiden materiaalien osalta kun se on ollut
mahdollista. Usean materiaalin osalta ei ollut suoraan saatavilla δν -arvoja, vaan δν -arvot laskettiin
muunnoskaavojen avulla. Muunnoskaavat on esitetty liitteessä. Ohuiden materiaalien (esimerkiksi kalvot) δν arvoja ei voida esittää niiden paksuuden, d, ollessa määrittelemätön. Näissä tapauksissa esitetään ko.
materiaalin vesihöyrynvastusarvo. Joidenkin materiaalien osalla on esitetty ainoastaan saatavilla olleet
vesihöyrynvastusarvot.
Tarkemmat rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet on esitetty liitteessä olevissa taulukoissa. Kaikista
tässä esitetyistä materiaaleista ei ollut saatavilla rakennusfysikaalisten ominaisuuksien numeroarvoja.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös se, että useiden rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset
ominaisuudet vaihtelevat eri tekijöistä johtuen. Materiaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat
mm. ympäröivän lämpötilan ja kosteuden mukaan. Sen lisäksi myös saman materiaalin sisällä
ominaisuuksissa voi olla keskenään jonkin verran eroavaisuuksia (esimerkiksi eri valmistuserän tuotteissa).

9.2.

Katemateriaalit

9.2.1.
Yleistä
Katteella tarkoitetaan vesikaton pintarakennetta, joka riittävästi kallistettuna suojaa alapuolisia rakenteita
vesi- ja lumisateelta. Jatkuva kate on vesitiivis vedenpaineen vaikutuksen alaisena. Jatkuvia katteita voidaan
käyttää tuotteesta riippuen loivasti kallistetuissa 1:80 katoissa aina pystysuoriin kattoihin. Epäjatkuvassa
katteessa on tiivistämättömiä limisaumoja tai muita saumoja, jotka eivät ole vesitiiviitä vedenpaineen
vaikutuksen alaisena. Epäjatkuvia katteita voidaan käyttää tuotteesta riippuen 1:10 kaltevissa ja tätä
jyrkemmissä vesikatoissa.
9.2.2.

Kermit

Loivasti kallistetuilla katoilla käytetään vesikatteena yleisesti kermejä, jotka toimivat samalla vedeneristeenä.
Kermit ovat jatkuvia tiivissaumakatteita. Kermit voidaan jaotella valmistustavan mukaan modifioidusta
bitumista valmistettuihin, muovista valmistettuihin ja kumista valmistettuihin kermeihin. Kermit on yleensä
vahvistettu lasikuitu- ja/tai polyesteritukiverkolla (tai –kankaalla).
Bitumikermit ja -katteet
Suomessa käytettävät bitumikermit ovat pääasiassa modifioituja bitumikermejä. Yleisempiä modifioituja
bitumeja ovat SBS (styreeni-butadieeni-styreeni) –kumibitumi ja APP (ataktinen polypropeeni) –muovibitumi.
Tuotteet eroavat toisistaan siten, että kumibitumi on elastista eli muodonmuutokset palautuvat osittain tai
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kokonaan. Muovibitumi puolestaan on plastista eli sen muodonmuutokset ovat pysyviä. Kaikki pohjoismaissa
nykyään valmistettavat modifioidut bitumikermit ovat SBS-modifioituja.
Modifioidusta bitumista valmistetut kermien saumat liimataan tai hitsataan vesitiiviiksi (kuva 9.1). Kermejä on
yleensä kaksi tai kolme kerrosta päällekäin. Muovi- ja kumibitumikermejä käytetään jyrkissä katoissa myös
yksikerroskatteina ja ne saumataan liimaamalla, kuumahitsaamalla tai erityisillä saumanauhoilla. Tällöin ne
ovat useimmiten tiivisaumakatteita tai kolmiorimakatteita.

Kuva 9.1.

Kumibitumikermin kiinnitystä hitsaamalla.

Bitumiset kattolaatat ovat jyrkille katoille tarkoitettuja yksikerroskatteita. Bitumiset kattolaatat ovat epäjatkuvia
katteita eli ne eivät ole vesitiiviitä, kuten yhtenäiset kermit. Niiden alla käytetään aluskermiä.
Bitumikattolaatat on valmistettu yleensä puhalletusta bitumista ja lujitetukikudoksesta (SBS-kumi) ja ne on
päällystetty sirotteella.
Bitumin lämmönjohtavuus λ on noin 0,15 W/(m·K). Bitumin vesihöyrynvastus on suuri. Jos käytettävälle
bitumikermille ei ole annettu erikseen vesihöyrynvastusarvoa, voidaan sen diffuusionvastuskertoimena µ
käyttää arvoa 20000 (SFS-EN ISO 10456: 2008).
Bitumi sitoo itseensä erittäin hyvin auringon säteilyä. Mustan bitumin absorptiokerroin α on 0,93 ja
heijastuskerroin ρ on pieni, olleen noin 0,10. Edellä mainituista ominaisuuksista johtuen kermikatteen
lämpötila voi nousta mm. auringon vaikutuksesta ympäröiviä rakenteita paljon korkeammaksi, jopa +80
o
C:seen.
Muovipohjaiset kermit ja katteet
Tyypillinen muovikermikate on PVC-kate, jonka tukikerros on lasikuitua tai polyesterikangasta. PVC-katteen
paksuus on tuoteesta riippuen noin 1,2…2 mm. PVC-kate kiinnitetään alustaan yleensä mekaanisesti
saumastaan ja saumat hitsataan kuumailmapuhaltimella. PVC-kate läpäisee jonkin verran bitumikermikatetta
enemmän vesihöyryä. PVC-katteen vesihöyrynläpäisevyys δν on vahvikemateriaalista ja katteen
paksuudesta riippuen luokkaa 1·10-6 m2/s.
9.2.3.
Metalliohutlevyt
Metallikatteet valmistetaan alumiinista, kuparista, sinkistä, teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä.
Metalliohutlevykatteisiin luokitellaan poimu- ja muotolevykatteet. Poimulevykatteella tarkoitetaan
lappeenmittaista itsekantavaa teräsohutlevyä, jossa on profiili. Muotolevykatteella tarkoitetaan sekä pituusettä poikittaissuuntaan profiloitua metallikatetta. Muotopeltikatteessa käytettävän teräsohutpellin paksuus on
tyypillisesti 0,4…0,6 mm. Muotopeltikatteet ovat ohuesta teräslevystä kylmänä taivutettuja levyjä, jotka on
sinkitty ja usein myös pinnoitettu. Sinkitty teräsohutlevyn pinnoitteena voi olla esimerkiksi PVDF-,
polyuretaani- tai polyesteripinnoite.
Pinnoite vaikuttaa metallikatteen ominaisuuksiin. Pelkän sinkityn teräsohutlevyn emissiivisyys ε on noin
0,05…0,1. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikkien maalipinnoitteiden emissiivisyys ε on 0,8…0,9. Tietyillä
sideaineilla ja pigmenteillä saadaan maalipinnoitteen emissiivisyys ε laskettua tasolle 0,3…0,6.
Auringonsäteilyn heijastavuus on sitä alhaisempi, mitä tummempi pinnoitteen sävy on. Tavallisilla väreillä
heijastuskerroin α on 0,05…0,7. Erityisillä lämpöä heijastavilla pigmenteillä voidaan maalin heijastuskyky
3
nostaa tasolle 0,3…0,7. Edellä mainittujen maalien tiheys on 1,2…1,8 kg/m ja lämmönjohtavuus λ
lämpötilassa +23 °C on noin 0,1…0,3 W/(m·K).
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Pystysaumakate muistuttaa profiililtaan peltisepän tekemää konesaumakattoa huolimatta siitä, että se on
valmis katelevy. Pystysaumakate on lappeen mittainen. Konesauma- ja rivipeltikatossa (kuva 9.2) on sileät
määrämittoihin leikatut levyt, jotka liitetään toisiinsa saumaamalla. Yleensä materiaalina on teräsohutlevy,
mutta sen lisäksi materiaalina voi olla kupari, alumiini tai ruostumaton teräs. Kate voidaan tehdä valmiiksi
pinnoitetusta tai sinkitystä materiaalista, joka maalataan myöhemmin asennuksen jälkeen.

Kuva 9.2.

Rivipeltikatto omakotitalon katteena.

Kuparilevykatteen (kuva 9.3) paksuus on 0,5…1 mm. Katteista ja julkisivuissa käytetään kupariseosta CuDHP. Kupari on käytännössä ruostumatonta, koska sen korroosio on erittäin hidasta. Kupari kuitenkin
himmenee ja tummenee hapettuessaan.

Kuva 9.3.

Kuparikatteita on käytetty varsinkin vanhemmassa rakennuskannassa.

Teräsohutlevykatteiden lämpötilasta aiheutuvat muodonmuutokset ovat melko suuria. Lämpöliikkeiden
vuoksi teräsohutlevykatteen suositeltava maksimipituus on 8 m. Ruostumattoman teräsohutlevykatteen
-6
pituuden lämpölaajenemiskerroin on luokkaa 10…16·10
1/K. Kupari- ja teräsohutkatteiden
lämpölaajenemiskerroin on noin 17 ·10-6 1/K ja alumiinilla se on vieläkin suurempi, ollen 23…24 ·10-6 1/K.
Siksi varsinkin alumiinikatteissa on vältettävä pitkien, yhtenäisten levyjen käyttöä. Alumiiniseokset ovat muita
3
3
3
metalleja kevyempiä, niiden tiheys on 2800 kg/m . Teräksen tiheys on 7850 kg/m , sinkin 7140 kg/m ja
3
kuparin 8900 kg/m .
Kaikki metallit johtavat hyvin lämpöä. Teräksen lämmönjohtavuus λ on 50 W/(m·K), ruostumattoman
teräksen 17..30 W/(m·K), sinkin 100 W/(m·K), alumiinin 160 W/(m·K) ja kuparin noin 380 W/(m·K). Metallien
vesihöyrynläpäisevyys on äärettömän pieni, käytännössä ne eivät päästä vesihöyryä lävitseen.

9.2.4.
Tiilikatteet
Käytössä olevia tiilikatteita ovat betonikattotiilet ja savikattotiilet. Betonitiilet valmistetaan sementistä,
hiekasta, vedestä ja pigmenteistä. Savikattotiilet valmistetaan savesta polttamalla. Molemmat tuotteet voivat
olla pinnoitettuja vesitiiviyden parantamiseksi. Betonikattotiilet voidaan päällystää esimerkiksi
polymeeripohjaisella pinnoitteella, joka samalla myös pidentää katteen kestävyyttä. Savikattotiilet voidaan
pinnoittaa esimerkiksi lasituksella.
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Tiilikatteet ovat epäjatkuvia katteita, joiden kanssa on aina käytettävä aluskatetta. Kattotiilien limisaumat
eivät ole vesitiiviitä. Loivilla katoilla (kaltevuus 1:4…1:3) aluskatteena käytetään esimerkiksi
umpilaudoituksen päälle asennettavaa kermiä ja jyrkemmillä katoilla esimerkiksi kondenssisuojattua tai
hengittävää aluskatetta. Varsinaisen tiilikatteen alapinnan kondenssiherkkyys on kuitenkin pienempää kuin
esimerkiksi metallikatteella, koska tiili hygroskooppisena materiaalina voi sitoa itseensä ympäröivän ilman
kosteutta.

9.2.5.
Muut katteet
Aaltolevykatteita valmistetaan kuitusementistä, bitumista ja muovista. Kuitusementistä valmistetaan
aallotettuja katelevyjä ja –liuskeita. Katteen valmistuksessa käytetään portlandsementtiä, jota on lujitettu
polymeeri- ja selluloosakuidulla. Kuitusementtikatteiden valmistuksessa Suomessa ei ole vuoden 1988
jälkeen käytetty asbestikuituja. Muovipohjainen aaltolevykate voidaan tehdä mm. polyesteristä,
polymetyylimetakrylaatista tai PVC-muovista

Kirjallisuutta lukuun 9.2:
Kesti, J & Sipilä. 2010. Rautaruukki Oyj.
Kuntsi, S. 1998. Katot ja vedeneristys. Helsinki. Opetushallitus. Rakennusalan kustantajat. 116 s.
Rakennusten korjaustekniikka ja talous. 1994. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Rakennustieto Oy.
RIL 107-2000. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet.
RT 37805
RT N-37634. 2008. Protan-vesikatteet. Protan Oy. Rakennustieto Oy. 6 s.
SFS-EN 504 (2000)
SFS-EN ISO 10456: 2008
Toimivat katot. 2001. Kattoliitto.
Yritysten www-sivut

9.3.
9.3.1.

Aluskatteet
Yleistä

Aluskatteella tarkoitetaan katteen alapuolista ainekerrosta, joka estää katteen saumojen tai reunojen kautta
mahdollisesti tunkeutuvan veden tai lumen ja satunnaisesti tiivistyvän kosteuden pääsyn yläpohjaan.
Aluskatteen tarkoituksena on olla ns. varavedeneriste ja varmistaa vesikatteen alapuolisen tuuletustilan
rakennusfysikaalista toimivuutta.
Rakennusfysikaalisesti tarkasteltuna aluskatteen oleellisin ominaisuus vedenpitävyyden lisäksi on
vesihöyrynläpäisevyyden suuruus. Aluskatteet jaetaan vesihöyryä läpäiseviin (diffuusioavoimiin),
kondenssisuojattuihin sekä tiiviisiin aluskatteisiin. Aluskatteen vesihöyrynläpäisevyydellä on merkitystä
yläpohjan rakennusfysikaalisen käyttäytymisen kannalta.
9.3.2.
Aluskatemateriaalit
Aluskatteena voi toimia bitumi-, muovi- tai kumikermi, muovilaminoitu kartonkialuskate, yhdestä tai
useammasta muovista ja lujitteesta laminoitu aluskate sekä kuitulevystä valmistettu aluskate.
Diffuusioavoimet aluskatteet
Diffuusioavoimet aluskatteet ovat monikerroslaminaatteja, jotka vesitiiviydestä huolimatta päästävät
vesihöyryä hyvin lävitseen. Diffuusioavoimen aluskatteen vesihöyrynvastus Zν on materiaalista ja
3
aluskatteen paksuudesta riippuen luokkaa 1…6 ·10 s/m. Joillakin tuotteilla vesihöyrynvastus pienenee ilman
suhteellisen kosteuden kasvaessa, mutta vesihöyrynvastus on lämpötilasta riippumaton.
Vesikattorakenteessa diffuusioavoin aluskate päästää alhaaltapäin tulevan vesihöyryn lävitseen. Aluskatteen
läpäissyt vesihöyry poistuu joko aluskatteen ja vesikatteen välisessä tuulettuvassa tilassa ilman mukana tai
se kondensoituu vesikatteen alapinnalle, josta se valuu aluskatetta pitkin pois. Diffuusioavointa aluskatetta ei
suositella käytettäväksi rakennusaikaisena rakenteiden suojana, ellei siitä tuotteessa erikseen mainita.
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Diffuusioavoin aluskate on esimerkiksi kuvassa 9.4 oleva polyolefiinikuiduista valmistettu kalvo, joka läpäisee
vesihöyryä, muttei pintajännityksen avulla koossa pysyviä vesipisaroita. Kalvo muodostuu monista ohuista
säikeistä, jotka yhdessä muodostavat sitkeän, huopamaisen kudoksen.

Kuva 9.4.

Lähikuvaa diffuusioavoimesta polyolefiinikuidusta valmistetusta aluskatteesta.

Diffuusioavointen aluskatteiden valmistuksessa voidaan käyttää vesihöyryä läpäisevää polypropeenia (PP)
kalvona tai erilaisina kuitukankaina. Polypropeenikalvon valmistusprosessissa kalsiumkarbonaattia
lisäämällä ja venyttämällä saadaan kalvoon mikrohuokosia, jotka läpäisevät vesihöyryä, mutta eivät
pintajännityksen avulla koossa pysyviä vesipisaroita. Kalvo läpäisee hyvin vesihöyryä, mutta jos kalvon
pintaan muodostuu yhtenäinen vesikalvo, polypropeenikalvosta tulee tiivis.
Diffuusioavoin aluskate voi myös olla TEEE (Thermoplastic Elastomer-Ether-Ester) -kalvo, jonka
molekyyliketjut kuljettavat vesimolekyylit lävitseen. Mitä enemmän TEEE-kalvon pinnassa on vettä, sitä
nopeammin kalvo sitä läpäisee. Kalvo on pinnoitettu molemmin puolin kuitukankaalla, joka läpäisee
vesihöyryä, mutta ei vesipisaroita. Pinnoitteet pysyvät vesitiiviinä, vaikka vesipisaroiden pintajännitys
hajoaisikin.
Kuvassa 9.5 on näkyvissä vesikatolle asennettu diffusioavoin aluskate ennen vesikatteen asentamista.

Kuva 9.5. Diffuusioavoin aluskate asennettuna rakennustyömaalla (kuva: Kimmo Lähdesmäki).

Kondenssisuojatut aluskatteet
Kondenssisuojatun aluskatteen alapinnassa on jokin huokoinen kerros, joka sitoo ilmassa olevan kosteuden
itseensä estäen sen tiivistymisen aluskatteen alapinnalle. Kerros voi olla esimerkiksi polypropeeninukka tai
polyesterikerros. Kondenssisuojattujen aluskatteiden vesihöyrynvastus on merkittävästi diffuusioavoimia
aluskatteita suurempi. Kondenssisuojattujen aluskatteiden vesihöyrynvastus Zν on materiaalista ja
3
aluskatteen paksuudesta riippuen karkeasti luokkaa 500…1500 ·10 s/m
Kondenssisuojaus voi olla sekä diffuusioavoimen että tiiviin aluskatteen, kuten kumibitumikermin alapinnalla.
Ohut, taipuisa kumibitumikermi voidaan asentaa roikkuvaksi tai kiinteälle alustalle.
Kartonkipohjaiset aluskatteet ovat myös kondenssisuojattuja, koska kartonki sitoo itseensä kosteutta, joka
muuten voisi kondensoitua kylmille pinnoille. Nelinkertainen kartonki on laminoitu muovilla, jolloin se säilyttää
muotonsa kosteuspitoisuuden vaihteluissa. Tällaista aluskatetta käytetään tyypillisesti kuitusementtikatteiden
kanssa.
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Käytettäessä muovikalvoja- ja kudoksia, jotka eivät läpäise vesihöyryä, on aluskatteen ja lämmöneristeen
välisen tilan hyvästä tuuletuksesta huolehdittava.

Lämpöä eristävät aluskatteet
Lämpöä eristävällä aluskatteella tarkoitetaan aluskatetta, jonka lämmönvastus on selvästi korkeampi kuin ns.
perinteisen, pelkästään kalvosta tms. tehdyn aluskatteen lämmönvastus. Lämpöä eristävät aluskatteet eivät
ole Suomessa toistaiseksi yleisesti käytössä. Lähinnä Keski-Euroopassa lämpöä eristävänä aluskatteena
käytetään tuoteen valmistajasta riippuen noin 30…160 (200) mm paksuisia huokoisia puukuitulevyjä. Levyjä
käytetään tyypillisesti jyrkissä vesikatoissa ja ne asennetaan suoraan lämmöneristeen päälle, jolloin
kyseessä on tuulensuoja-aluskateratkaisu. Tuotteesta riippuen kattokaltevuudelle on asetettu
minimikaltevuudet.
Huokoiset puukuitulevyt ovat pontattuja (kuva 9.6). Valmistusvaiheessa ne on kyllästetty parafiinilla, jotta
niiden kosteudenkestävyys paranee ja vedenimukyky heikkenee.
3

Levyjen tiheys on tuoteesta riippuen luokkaa 100…300 kg/m ja lämmönjohtavuus λ on levyn paksuudesta ja
tuotteesta riippuen luokkaa 0,04…0,05 W/(m·K). Huokoinen puukuituevy läpäisee vesihöyryä hyvin.
Vesihöyrynläpäisevyys on tuotteessa riippuen välillä 5…10 ·10-6 m2/s.

Kuva 9.6. Pontattu huokoinen puukuitulevy, jota käytetään lämpöä eristävänä aluskatteena varsinkin Keski-Euroopassa.

Kirjallisuutta lukuun 9.3:
Pro Clima. 2010. Pro Clima Wissen 2010/11. Systeme, Produkte, Service. Pro Clima. 369 s.
RIL 107-2000. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
RT N-37226 2006
FRAME-projektin tutkimustuloksia (TTY)
Materiaalivalmistajien www-sivut

9.4.

Vedeneristeet

9.4.1.
Yleistä
Vedeneristys on ainekerros, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävänä on estää
nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen, kun rakenteen pinta kastuu. Vedeneristys
katkaisee veden painovoimaisen liikkumisen ja kapillaarivirtauksen.
Vedeneristysjärjestelmän vesitiiviydellä tarkoitetaan järjestelmän kykyä eristää nestemäistä vettä ja
kapillaarisesti imeytyvää vettä. Sen sijaan järjestelmät ja tuotteet läpäisevät usein vesihöyryä, joka on
tarkoituksenmukaista, eikä se heikennä tuotteen vedeneristävyysominaisuuksia. Tällaisia ovat mm. useat
märkätiloihin käytettävät massamaiset vedeneristeet.
Käyttötarkoituksesta riippuen vedeneristyksenä voidaan käyttää mm. erilaisia bitumi-, muovi- tai
elastomeerituotteita.
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Vedenpaine-eristys on ainekerros, joka saumoineen ja tukirakenteineen kestää rakenteelle asetetun
jatkuvan vedenpainevaatimuksen ja jonka tehtävänä on estää nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen
rakenteeseen vedenpaineen vaikutuksesta. Vedenpaine-eristys tulee kysymykseen rakenteissa, jotka
altistuvat paineelliselle vedelle. Vedenpaineeneristyksestä on kerrottu tarkemmin luvussa 8.5.8.
9.4.2.
Kermit ja matot
Kermi on vedeneristystarkoitukseen käytettävä vettä läpäisemätön tuote, joka yksinään tai liitettynä toisiin
samankaltaisiin tai vastaaviin tuotteisiin muodostaa yhtenäisen vedeneristyskerroksen.
Asuintilojen ja julkisten tilojen märkätiloissa muovimatto ja – tapetti voivat toimia sekä pintamateriaalina, että
vedeneristeenä. Märkätiloihin tarkoitetut muovimatot ovat tasa-aineisia ja huomattavasti tiiviimpiä kuin
esimerkiksi asuinhuoneissa käytettävät muovimatot. Märkätiloissa käytettävien muovimattojen paksuuden
tulee olla vähintään 1,5 mm ja tapettien vähintään 1 mm. Muovimatot- ja tapetit ovat vesitiiviitä, mutta
läpäisevät jonkin verran vesihöyryä. Muovimaton ja -tapetin vesihöyrynläpäisevyydet δν ovat molemmilla
samaa luokkaa 6…10·10-9 m2/s.
9.4.3.
Märkätilojen vedeneristemassat
Märkätiloissa laatoituksen alla käytettävä siveltävä vedeneristysjärjestelmä koostuu vedeneristeen
pohjusteesta, mahdollisesta kosteussulkukerroksesta, vedeneristeestä sekä vedeneristeen kanssa
käytettävistä nurkka-, läpivienti- yms. vahvikkeista. Vedeneristejärjestelmät ovat tuotevalmistajien kehittämiä
kokonaisuuksia. Erään vedeneristejärjestelmän työvaiheita on esitetty kuvassa 9.7.

Kuva 9.7. Vedeneristysjärjestelmä koostuu useasta eri tuotteesta ja työvaiheesta, joista muutamia on esitetty
kuvasarjassa. Eri tuotekerrosten tasaisessa levittämisessä auttavat tuotteiden selkeät värierot (kuva: Saint-Gobain
Weber Oy Ab)

Pohjuste eli primer on ohut, yleensä vedellä laimennettu nestemäinen tuote, jonka tarkoituksena on
tunkeutua alustan huokosiin ja luoda hyvä tartunta vedeneristeelle. Pohjusteena käytettävä
kosteussulkutuote lisää myös vesihöyrynvastusta. Vedeneristemassalla käsitellään ja kiinnitetään ensin
vahvikekankaat, jonka jälkeen vedeneriste sivellään koko pinnalle. Käsittely tehdään vähintään kahteen
kertaan. Vedeneristemassoja ovat erilaiset muovi- ja kumipohjaiset massat ja -pinnoitteet, jotka koostuvat
yleensä sideaineesta ja täyteaineesta. Osa vedeneristysmassoista läpäisee hyvin vesihöyryä.
Tärkeintä vedeneristysjärjestelmien kosteusteknisen toimivuuden kannalta on niiden huolellinen asennus ja
riittävien kerrospaksuuksien varmistaminen. Huoneilman korkea kosteuspitoisuus vaikeuttaa eristeen
kuivumista ja kuivumisen pitkittyessä huomattavasti häiriintyy kalvonmuodostus, joka vaikuttaa mm. tuotteen
vetolujuuteen. Jokaisessa vedeneristysjärjestelmässä tulee käyttää vain siihen kuuluvia tuotteita. Lisäksi
tuotteen sopivuus käyttökohteeseen on aina varmistettava. Nestemäiset vedeneristeet soveltuvat
käytettäväksi ainoastaan jatkuvasti lämpimissä tiloissa, kuten asuntojen pesuhuoneissa. Kylmille tiloille on
kyseisiin olosuhteisiin olemassa omat nestemäiset tuotteet.
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9.4.4.
Vedeneristelevyt
Kiviainespohjainen rakennuslevy, joka on päällystetty vedeneristeellä voi toimia märkätiloissa
vedeneristeenä. Vedeneristyksenä voi toimia esimerkiksi kuitusementtilevy, joka on valmistettu sementistä,
selluloosasta ja mineraaleista ja joka on pinnoitettu vedeneristeellä valmiiksi tehtaalla. Levy läpäisee
kohtuullisesti vesihöyryä. Levyjen asennuksen jälkeen saumat, läpiviennit ja ruuvinkannat käsitellään
vedeneristysnauhalla tai -massalla.
Vedeneristeenä voi toimia myös XPS-levy, jonka pintaan on jo valmiiksi asennettu vedeneristys tai
esimerkiksi XPS-levy, joka on päällystetty lasikuituverkkovahvistetulla sekä polymeerimodifioidulla
sementtipohjaisella laastilla. Levyjen saumat, nurkat, läpiviennit yms. tiivistetään tiivistysnauhoilla ja
läpivientikappaleilla. Lattiat vedeneristetäänvedeneristysjärjestelmään kuuluvalla polymeeripohjaisella
vedeneristemassalla. Vedeneristysjärjestelmää voidaan käyttää kaikissa märkätiloissa, mutta
löylyhuoneeseen se ei sovellu, koska XPS alkaa menettää lujuusominaisuutensa lämpötilan kohotessa yli
+75 °C. XPS-ytimisen vedeneristyslevyn vesihöyrynlä päisevyydessä δν on tuotekohtaisia eroja,
-9
2
vesihöyrynläpäisevyyden olleessa tuotteessa riippuen karkeasti välillä 0,5…20 ·10 m /s. XPS-ytimen
lämmönjohtavuus λ on levyn paksuudesta riippuen luokkaa 0,033…0,037 W/(m·K).

9.4.5.
Muut vedeneristeet ja kosteussulut
Vedeneristyslaasti
Vedeneristyslaastia voidaan käyttää rakenteiden sisä- ja ulkopinnoilla. Soveltuvin alusta vedeneristyslaastille
on uusi tai vanha betoni. Myös betoniharkko ja tiili voi olla alustana. Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakenteet,
joihin kohdistuu vedenpainetta, esimerkiksi maanalaiset rakenteet (perustukset, kellarit yms.), altaat ja padot.
Vedeneristyslaasti on yksi- tai kaksikomponettinen sementtipohjainen tuote, joka tyypillisesti asennetaan
käsinlevityksellä tai koneellisesti ruiskuttaen. Tuotteesta riippuen yhden levityskerroksen paksuus voi olla
vain 2-3 mm:stä 10 mm:iin. Vedeneristyslaasti voidaan pinnoittaa esimerkiksi laatoituksella, hyvin
vesihöyryäläpäisevällä maalilla tai pinnoitteella. Itse vedeneristyslaasti läpäisee vesihöyryä melko hyvin.
Polyuretaanielastomeeri
Polyuretaanielastomeeri on vedeneriste, joka asennetaan ruiskuttamalla tai levittämällä eristettävälle
pinnalle. Nopeareaktiivinen polyuretaanielastomeeri asennetaan erikoiskoneilla ruiskuttaen ja
hidasreaktiiviset ruiskuttamalla tai käsin levittämämällä. Polyuretaanielastomeerin paksuus on
käyttökohteesta riippuen 1-4 mm. Käyttökohteita ovat mm. pysäköintitalot, vesialtaat, parvekkeet,
pihakansirakenteet, sillat ja IV-konehuoneet. Polyuretaanielastomeeri tekee saumattoman pinnan, joka
läpäisee vesihöyryä kuitenkin melko hyvin.
Epoksi
Epoksia voidaan käyttää vedeneristeenä kosteiden tilojen lattioiden pinnoittamiseen tai ns. massalattiana
tiloissa, joissa vaaditaan erityistä kulutuskestävyyttä ja samalla vedeneristävyyttä; esimerkiksi teollisuuden
tuotantotilat ja pysäköintihallien lattiat. Alla olevan betonirakenteen suhteellisen kosteuden tulee olla alle 95
% RH ennen epoksin asennusta. Tuotteiden valmistajasta ja käyttökohteesta riippuen epoksi levitetään käsin
esimerksiksi lastalla tai hiertämällä tai koneellisesti hiertämällä. Pinnoitusten kerrospaksuudet ovat luokkaan
0,3…0,5 mm ja massalattioiden tyypillisesti 2…4…(8) mm.
Akryylibetoni
Akryylibetonilattiat ovat muovisideaineisia lattioita, joissa sideaineena toimii akryylihartsi. Runkoaineena on
kvartsihiekka. Lattian pinnan karkeus riippuu runkoaineen rakeisuudesta. Akryylibetonilattioita käytetään
asuinrakennuksissa mm. pesutiloissa, autotalleissa ja parvekkeissa sekä teollisuudessa ja
liikerakennuksissa tiloissa, joissa vaaditaan kulutuskestävyyden lisäksi vedeneristävyyttä. Akryylibetonin
vesihöyrynvastus on suuri. Kerrosvahvuudet ovat luokkaa 3…6 mm.
Kirjallisuutta lukuun 9.4:
Aarnio, S. 2010. maxit Oy Ab.
RIL 107-2000. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
RT 37931
RT 37839
RT 38032
VTT C 122/00 2010
VTT 141/00 2010
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VTT-C-3043-08 2010
VTT-C-5605-10 2010
VTT-C-690-06 2006
VTT-C-870-06 2009
VTT C110/00 2000
VTT C372/05 2005
Materiaalivalmistajien www-sivut

9.5.

Ilman- ja höyrynsulut

9.5.1.
Yleistä
Ilmansululla ja höyrynsululla on ainekerroksena keskenään yksi merkittävä ja tärkeä eroavaisuus.
Höyrynsulku on ainekerros, jonka vesihöyrynvastus on riittävän suuri ja joka sen ansiosta estää sisäilman
vesihöyryn diffuusiovirtaukset rakenteisiin. Höyrynsulku toimii rakenteessa usein samalla myös
ilmansulkuna. Ilmansulku on vastaavasti ainekerros, jonka vesihöyrynvastus on niin pieni, että ainekerros ei
toimi höyrynsulkuna. Ilmansulkua voidaan pitää tärkeimpänä rakennuksen kokonaistiiviyteen vaikuttavana
rakenneosana tai ainekerroksena ja sen tulee estää haitallinen ilmavuoto rakenteen läpi puolelta toiselle.
Höyrynsulun käyttö on perusteltua aina, kun laskelmin voidaan osoittaa diffuusion seurauksena tapahtuva
vesihöyryn tiivistyminen vaipparakenteisiin. Höyrynsulun saumakohdat, läpiviennit ja liittymät rakenteisiin on
tehtävä huolellisesti, jotta höyrynsulusta tulee tiivis. Avohuokoisen lämmöneristyksen lämpimällä puolella
olevan vesihöyrynvastuksen tulee Suomen ilmastossa lämmityskauden oloissa olla vähintään viisinkertainen
verrattuna kylmällä puolella olevan ainekerroksen (esimerkiksi puurakenteisessa seinässä tuulensuojalevyn)
höyrynvastukseen. Tämä ehto ei kuitenkaan ole rakenteen rakennusfysikaalisen toimivuuden kannalta
riittävä, vaan materiaalien kosteuskapasiteetin suuruudella on myös vaikutus.
Ilmansulku sijoitetaan höyrynsulun tavoin lähelle rakenteen sisäpintaa, jolloin se rajoittaa kaikkea sisäilman
virtausta rakenteeseen ja vastaavasti haitallisisa ilmavirtauksia rakenteesta sisäilmaan. Ilmansulun
-6
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ilmanläpäisykertoimen Ka maksimiarvoksi suositellaan arvoa 1 ·10 m /(m ·s·Pa).
Ilman- ja/tai höyrynsulkuna voi toimia erilaiset kalvot, levyt tai rakenne itsellään. Esimerkiksi massiivinen
betoniseinä voi toimia sekä ilman-, että höyrynsulkuna, mutta esimerkiksi muurattu harkkoseinä ei ole
sellaisenaan riittävän ilmanpitävä, vaan ilmansulkuna toimii pintakäsittely, kuten rappaus. Ilmansulkuna voi
toimia myös rakennuspaperi, pahvi, matto tai jokin pinnoitettu paperi tai pahvi. Höyrynsulkuna rakenteessa
voi toimia lisäksi muut erilaiset pinnoitteet tai sivelyt.
Tässä luvussa käsitellään rakennuksen sisäpinnan ilmansulkuun liittyviä asioita. Rakennuksen ulkopuolen
ilmanpitävyyteen liittyvät asiat on käsitelty luvussa 9.6 Tuulensuojat.
9.5.2.

Kalvot

Puu- ja teräsrunkoisissa ulkoseinissä käytetään yleensä ilmansulkua, joka toimii samalla riittävänä
höyrynsulkuna. Tällöin ilmansulku on diffuusiotiivis. Ilmansulku voi olla myös diffuusioavoin. Diffuusioavoimia
ilmansulkuja käytetään lähinnä rakenteissa, joissa käytetään luonnonkuitupohjaisia, hygroskooppisia
lämmöneristeitä. Ilmansulkukalvona voi toimia kartonkipohjainen monikerroslaminaatti tai rakennuspaperi,
jossa on bitumikäsittely tai ilmansulku voi olla diffuusioavoin monikerroslaminaatti. Diffuusioavoimen
-6
3
2
ilmansulkupaperin ilmanläpäisykerroin Ka on noin 2 ·10 m /(m ·s·Pa).
Rakennuskalvot ja – paperit, joita käytetään höyrynsulkuina, voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen
ryhmään kuuluvat tuotteet, joiden diffuusiovastus on ympäristön olosuhteista riippumaton ja toiseen ryhmään
kuuluvat tuotteet, joilla on ympäröivän kosteuden mukaan vaihtuva diffuusionvastuskyky.
Perinteiset höyrynsulkukalvot eivät juuri päästä läpi vesihöyryä tai valuvaa vettä. Yleisesti
höyrynsulkukalvona käytetyn pehmeän polyeteenikalvon (PEL) paksuus on 0,20 mm tai suurempi ja
muovikalvo on läpinäkyvä tai sävytetty. Muovikalvohöyrynsulkuna tulee käyttää ainoastaan tarkoitukseen
valmistettuja tuotteita, sillä vain ne täyttävät vaaditut kosteustekniset ominaisuudet ja käyttöikävaatimukset.
Höyrynsulkumuovin vesihöyrynläpäisevyys on riippumaton ympäristön olosuhteista, eli se on aina yhtä
vesihöyryntiivis. Vesihöyrynläpäisevyys pienenee kalvon kerrospaksuuden kasvaessa. Höyrynsulkumuovien
vesihöyrynvastus Zν on mm. paksuudesta riippuen noin 1000…4000 ·103 s/m.

RIL 255-2013
10
Luku 9 Toimituksellinen kooste kommentointia varten / Kimmo Lähdesmäki 28062013
Alumiinia sisältävien höyrynsulkukalvojen vesihöyrynvastus on myös kaikissa olosuhteissa vakio.
Monikerroslaminaatissa on ilma- ja diffuusiotiivis alumiinifolio, joka on pinnoitettu polyeteenikalvolla.
Alumiinikalvon sisältävä höyrynsulkukalvo on huomattavasti tiiviimpi kuin muovihöyrynsulkukalvo.
3
Alumiinikalvon vesihöyrynvastus Zν on 8000…20000 ·10 s/m.
Toiseen ryhmään kuuluvat höyrynsulkukalvot, jotka päästävät tietyissä olosuhteissa lävitseen vesihöyryä.
Tällaisilla ns. kaksitoimisilla kosteutta tasaavilla höyrynsulkukalvoilla on ympäröivän kosteuden mukaan
vaihtuva diffuusionvastustuskyky. Kaksitoimisten höyrynsulkukalvojen vesihöyrynvastus Zν voi vaihdella
3
esimerkiksi välillä 10…400 ·10 s/m.
Kosteutta tasaavan höyrynsulun ideana on, että vesihöyry ei pääse tiivistymään rakenteisiin diffuusion
suunnasta riippumatta. Kosteutta tasaava höyrynsulku päästää kosteuden poistumaan rakenteista
vuodenajan ja ilman kosteuspitoisuuden mukaan joko sisälle- tai ulospäin. Erityisesti talvella, kun
sisäilmassa on kosteuslisä ulkoilmaan nähden, mutta kuitenkin sisäilman suhteellisen kosteuden ollessa
alhainen, höyrynsulun diffuusiovastus on korkea ja se ei päästä sisäilman vesihöyryä rakenteisiin. Talvella
kosteutta tasaava höyrynsulku toimii ns. perinteisen höyrynsulun tavoin.
Vastaavasti lämpimänä vuodenaikana tilanne voi olla päinvastainen, erityisesti jäähdytetyissä tiloissa, eli
ulkoilman kosteussisältö onkin sisäilman kosteussisältöä suurempi, jolloin vesihöyryn kulkusuunta on
ulkoilmasta sisäilmaan. Tällöin höyrynsulun voidaan olettaa olevakin rakenteen sisäpinnassa ns. kylmällä
puolella, jolloin ulkoilman kosteudella on mahdollisuus tiivistyä höyrynsulun ulkopintaan. Kesällä sisäilman
suhteellisen kosteuden ollessa kuitenkin korkeampi, kasvaa kosteutta tasaavan höyrynsulun
vesihöyrynläpäisevyys, jolloin ulkoilman kosteus pääsee tasaantumaan kosteutta tasaavan höyrynsulun läpi
sisäilmaan.
Kosteutta tasaava höyrynsulku voi olla esimerkiksi monikerroslaminaatti, jonka materiaaleina käytetään mm.
vesihöyryä läpäisevää polypropeenia. Kosteutta tasaavana höyrynsulkuna voi toimia myös
höyrynsulkupaperi, jossa kaksinkertainen paperi on pinnoitettu halogeenivapaalla polyeteenikalvolla.
Tälläisen höyrynsulkupaperin suhteellisen diffuusiovastuskertoimen vaihteluväli on hieman pienempi.
Kosteutta tasaavan höyrynsulun materiaalina voi myös olla polyamidi (PA), joka läpäisee vesihöyryä, kun
vesimolekyylit sitoutuvat polyamidin pitkien polymeeriketjujen väliin, jolloin veden liikkumiskyky lisääntyy.
Modifioidusta polyamidista valmistetun höyrynsulkukalvon sisätiloihin päin tuleva puoli on päällystetty
nukkaisella polypropeenikuitukankaalla.
Höyrynsulkukalvo tulisi asentaa hieman löysälle, jotta se kestäisi repeämättä rakenteen muodonmuutokset.
Lisäksi kalvon saumojen tiivistämiseen käytetään höyrynsulkukalvon kanssa käytettäväksi tarkoitettuja
liimoja, teippejä ja saumausnauhoja, joiden kinnipysyvyys on testattu ja varmistettu ja joiden käyttöikä on
vähintään sama kuin höyrynsulkukalvolla.

9.5.3.
Levyt
Ilmansulkulevynä voi toimia esimerkiksi höyrynsulkulevy. Levyillä voidaan parantaa esimerkiksi vanhan
rakennuksen vaipan ilmantiiviyden lisäksi lämmöneristävyyttä. Ilmatiiveys voidaan saada aikaan myös
-6
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sisäverhouslevyllä. Esimerkiksi kipsilevyn ilmanläpäisykerroin Ka on riittävän pieni (0,2 ·10 m /(m ·s·Pa)),
joten levyä voidaan käyttää rakenteen ilmansulkuna, kun rakenteen ilmantiiveys varmistetaan levyjen
saumojen saumauksella.
Höyrynsulkulevyjä ovat esimerkiksi alumiinilaminaatilla pinnoitettu polyuretaanilevy (PUR), alumiinikalvolla
pinnoitettu polyisosyanyraattilevy (PIR) ja kyseiseen käyttötarkoitukseen tarkoitettu XPS-eristelevy.
Höyrynsulkulevyjen hyvän lämmöneristävyyden takia (XPS-eristeellä λ on 0,032…0,035 W/(m·K),
polyuretaanilla λ on 0,023…0,027 W/(m·K) ja polyisosyanyraattilevyllä λ on 0,025 W/(m·K)) höyrynsulkulevyä
käytetään yleensä lämmöneristeenä ja höyrynsulkuna samanaikaisesti katoissa ja seinissä. XPS-eristettä
lukuun ottamatta höyrynsulkulevyjä voidaan käyttää myös saunan rakenteissa. XPS alkaa menettää
lujuusominaisuutensa lämpötilan kohotessa yli +75 °C
Pinnoittamattoman polyuretaanilevyn vesihöyrynläpäisevyyttä δν voidaan pitää pienenä, vaikkakin siinä on
mm. levyn paksuudesta (valmistustekniikasta) johtuvaa vaihtelua. Karkeasti pinnoittamattoman
polyuretaanin vesihöyrynläpäisevyys δν vaihtelee välillä 1…20·10-8 m2/s. Levyn pinnan 0,140 mm paksu
alumiinilaminaatti
pienentää
oleellisesti
levyn
vesihöyrynläpäisevyyttä.
Alumiinilaminaatti
on
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kolmikerrosrakenne, joka koostuu voimapaperista, polyeteenikalvosta ja 0,008 mm paksusta
alumiinikalvosta, jonka pinnalla on lakkakerros estämässä alumiinin hapettumisen. XPS-levyn
vesihöyrynläpäisevyys δν on myös pieni, noin 20 ·10-8 m2/s. Kuvassa 9.8 on esitetty höyrynsulkulevyn
asentamista saunan seinään.

Kuva 9.8. Höyrynsulkulevyn asennus saunan seinään. Levyjen saumat teipataan alumiiniteipillä saumojen
polyuretaanivaahdotuksen jälkeen (kuva: Thermisol Oy).

9.5.4.
Pinnoitteet ja sivelyt
Vesihöyrytiiviysvaatimuksen täyttää myös lukuisa joukko polymeeri-sideaineisia maaleja ja pinnoitteita, joista
osa kestää myös vedenpainetta. Tiiviiden pinnoitteiden ja maalien tyypillisiä sideaineita ovat alkydit,
akrylaatit ja epoksit. Sivelyistä käytetään usein nimeä kosteussulku, ja niitä käytetään tavallisesti
vedeneristejärjestelmän osana parantamassa vedeneristeen tartuntaa. Sivelyjä voidaan käyttää
höyrynsulkuna roiskevedelle altistumattomilla seinäpinnoilla, esimerkiksi kodinhoitohuoneessa tai harkinnan
mukaan myös märkätilan roiskevesialueen ulkopuolelle jäävillä pinnoilla.
Kirjallisuutta lukuun 9.5:
Gyproc Oy 2006
Kokko, E., Ojanen, T., Salonvaara, M., Hukka, A. & Viitanen, H. 1999. Puurakenteiden kosteustekninen
toiminta. Espoo. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Rakennustekniikka. 161 s.
Pro Clima
RIL 107-2000
Vinha, J. 2007. Hygrothermal Performance of Timber-Framed External Walls in Finnish Climatic Conditions:
A Method for Determinating the Sufficient Water Vapour Resistance of the Interior Lining of a Wall Assembly.
Doctor’s Thesis. Tampere University of Technology. Publication 658. 338 p. + 10 ap.
Materiaalivalmistajien www-sivut

9.6.

Tuulensuojat

9.6.1.
Yleistä
Tuulensuoja on lämmöneristyksen ulkopintaan asennettava ainekerros, jonka pääasiallinen tarkoitus on
estää haitallinen ilmavirtaus ulkopuolelta sisäpuolisen rakenteen osaan ja takaisin. Lisäksi avohuokoisen
mineraalivillaisen tai puukuitu- tuulensuojalevyn tarkoituksena on parantaa rakenteen lämmöneristyskykyä.
Tuulensuojan vesihöyrynvastuksen tulee olla riittävän pieni, jotta se voi päästää lävitseen sisäpuolelta
tunkeutuvan vesihöyryn, mahdollisen rakennusaikaisen kosteuden ja mahdolliset satunnaiset
kosteuskuormat. Vesihöyrynläpäisevyyden tulisi olla mahdollisimman suuri erityisesti lähellä vesihöyryn
kyllästysolosuhteita myös jäätymisalueella, jotta tuulensuojattu rakenne toimisi kosteusteknisesti hyvin myös
ankarassa kosteusrasituksessa. Tällöin rakenteen kuivuminen myös pakkasjakson aikana on mahdollista.
Tuulensuojan tulee myös olla riittävän ilmatiivis. Mitä ilmatiiviimpi ja vesihöyrytiiviimpi tuulensuoja on, sitä
suurempi on tuulensuojaan rajoittuvan rakenteen kosteusjakauma ja rakenteeseen syntyvät paikalliset
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kosteuspitoisuudet. Kosteuskertymän paikalliset huiput säilyvät pitkään rakenteissa. Tuulensuojaan
rajoittuvan huokoisen lämmöneristeen kosteuskertymä kasvaa tasaisesti alhaalta ylöspäin.
Tuulensuojana voi toimia esimerkiksi käyttötarkoitukseen valmistettu kalvo, paperi, kova mineraalivillalevy,
puukuitulevy tai kuitusementtipohjainen levy. Suomen rakentamismääräyskokoelman C4:n mukaan
tuulensuojana pidetään rakennustarviketta, jonka ilmanläpäisykerroin Ka on enintään 10 ·10-6 m3/(m2·s·Pa).
Seinärakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittisin paikka on yleensä tuulensuojan sisäpinnassa,
johon kosteus tyypillisemmin ulkoseinärakenteessa voi kondensoitua. Kosteusteknisesti turvallisesti toimivilla
rakenteilla tulisi olla ylimääräistä kuivumiskykyä rakentamisen aikaisen rakennekosteuden ja satunnaisten,
pienten ylimääräisten kosteuskuormien varalle. Tuulensuojan lämmöneristyskyky ja pieni vesihöyrynvastus
alentavat suhteellisen kosteuden tasoa tuulensuojan sisäpinnassa.
9.6.2.
Kalvot
Tuulensuojakalvo tai -paperi voi olla pinnoitettu pahvi tai paperi tai laminoitu monikerroslaminaatti (kuva 9.9).
Se päästä läpi vesihöyryn, mutta ei satavaa tai valuvaa vettä. Tuulensuojakalvon vesihöyrynvastuksen Zν
tulisi olla pienempi kuin 5 ·103 s/m.
HDPE:stä
(high-density
polyethylene)
valmistetun
mikrokuiturakenteisen
tuulensuojakalvon
vesihöyrynvastus Zν on hyvin pieni, 0,82 ·103 s/m. HDPE- kalvo läpäisee hyvin vesihöyryä, mutta ei
nestemäistä vettä. Kalvoa käytetään sekä erillisenä tuulensuojakalvona että integroituna mineraalivillaisen
-6
3
2
tuulensuojalevyn pinnassa. Kalvon ilmanläpäisykerroin Ka on 10 ·10 m /(m ·s·Pa).
Polypropeenilla päällystetyn kuitukankaan vesihöyrynvastus on myös pieni. Tutkimuksen mukaan
vesihöyrynvastus Zν on 3,23 ·103 s/m, valmistaja antaa tuotteelle arvon 8 ·103 s/m. Tuulensuojakangas on
-6
3
2
myös hyvin ilmatiivis, sen ilmanläpäisykerroin Ka on 0,02 ·10 m /(m ·s·Pa).
Tuulensuojakalvo voi myös olla molemmin puolin bitumilla päällystetty rakennuspaperi tai -kreppi. Tuotteet
on tarkoitettu sekä uudis- että korjausrakentamiseen, mutta niiden pääasiallisena käyttökohteena ovat
vanhat puurunkoiset ulkoseinät. Bitumivuorauspapereiden vesihöyrynvastus Zν vaihtelee välillä 3,70…4,70
3
-6
3
2
·10 s/m ja niiden ilmanläpäisykerroin Ka on suuri, alle 28 ·10 m /(m ·s·Pa). Bitumivuorauspaperi sekä muita
rakennuskalvoja on kuvassa 9.9.
Kalvoille on tyypillistä, että niiden vesihöyrynvastus pienenee ilman suhteellisen kosteuspitoisuuden
kasvaessa. Polypropeenilla päällystetyn kuitukankaan vesihöyrynvastus on kuitenkin ilman suhteellisesta
kosteudesta riippumaton. Kalvojen toiminnan kannalta oleellista on, että ne läpäisevät vesihöyryä riittävästi
myös silloin, kun lämpötila on pakkasen puolella.

Kuva 9.9. Erilaisia rakennuskalvoja. Vasemmalta oikealle: Ilmansulkupaperi, rakennuskartonki, bitumivuorauspaperi
(tuulensuoja), polyeteenipinnoitettu paperi (höyrynsulku) ja alumiinipinnoitettu höyrynsulkukalvo (kuva: TTY).

9.6.3.
Levyt
Tuulensuojana voidaan käyttää mineraalivillasta, kipsistä, puukuiduista, puusta tai eri materiaalien
yhdistelmistä valmistettuja levyjä. Tuulensuojalevyn kosteusteknisen toiminnan kannalta suuri
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vesihöyrynläpäisevyys on tärkeää. Huokoiset tuulensuojalevyt toimivat myös lämmöneristeenä. Hyvin
lämpöä eristävän tuulensuojan vesihöyrynvastuksen Zν suositeltava maksimiarvo on 15 ·103 s/m.
Puukuitupohjaiset tuulensuojalevyt
Tuulensuojana voidaan käyttää huokoisia puukuitulevyjä (kuva 9.10). Huokoiset puukuitulevyt valmistetaan
pääasiassa luonnonpuukuidusta. Levyjen kosteudenkestoa voidaan parantaa hartsilla ja vahalla tai bitumilla,
jotka kyllästävät levyn tasaisesti ja jotka lisäävät levyn tiiviyttä ja jäykkyyttä. Bitumilla kyllästetyt huokoiset
puukuitutuulensuojalevyt ovat ilmatiiviimpiä kuin ainoastaan puukuitua sisältävät levyt. Levyjen ulkopuolelle
tuleva pinta on tiiviimpi, koska sen bitumipitoisuus on suurempi. Bitumilla kyllästettyjä
puukuitutuulensuojalevyjä käytetään huokoisten puukuitutuulensuojien tapaan puurunkoisten pientalojen
tuulensuojana. Puukuitupohjaiset tuulensuojalevyjen paksuudet ovat 12 mm ja 25 mm.
Levyt ovat koostumukseltaan homogeenisia ja niiden sideaineena toimii puun ligniini. Levyn pinta voi olla
käsitelty vettä hylkiväksi. Huokoisia puukuitulevyjä käytetään yleisesti puurunkoisissa asuinrakennuksissa,
uudis- ja korjausrakentamisessa.
Puukuitulevyt läpäisevät hyvin vesihöyryä, eikä levyjen vesihöyrynvastus juuri muutu lämpötilan tai
suhteellisen kosteuden muuttuessa. Puukuitulevyn vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 5…6·10-6 m2/s.
Bitumilla kyllästettyjen puukuitutuulensuojalevyjen vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 2·10-6 m2/s. Levyn
vesihöyrynläpäisevyys kasvaa hieman levyn paksuuden kasvaessa.
Huokoisten puukuitulevyjen kapillariteettikertoimet ovat muita puupohjaisia levyjä selvästi alhaisemmat.
Levyt imevät vettä melko hitaasti itseensä, jolloin levy ei kastu helposti sadeveden vaikutuksesta. Siksi
huokoinen puukuitulevy voi toimia rakennuksen väliaikaisena suojana, kuten kuvassa 9.10 on esitetty.
Pitkäaikaisessa altistuksessa myös huokoinen puukuitulevy imee itseensä vettä. Levyjen ilmanläpäisykerroin
Ka saa olla enintään 10 ·10-6 m3/(m2·s·Pa), joka on tuulensuojille asetettu ilmanläpäisykertoimen yläraja.
Puukuitupohjaisten tuulensuojalevyjen lämmönjohtavuus kasvaa kosteuspitoisuuden kasvaessa. Huokoisten
puukuitutuulensuojalevyjen lämmönjohtavuus λ on luokkaa 0,05…0,06 W/(m·K).

Kuva 9.10. Huokoinen puukuitutuulensuojalevy voi toimia rakennuksen väliaikaisena suojana, mutta rakennusta ei saa
jättää talvehtimaan pelkän tuulensuojalevyn varaan.

OSB, lastulevyt ja vanerit
Puupohjaisia tuulensuojatuotteita ovat myös OSB (Oriented Strand Board), lastulevyt ja vanerit. OSB on
Pohjois-Amerikassa tyypillisesti käytetty tuulensuoja ja aluskate. Sekä OSB:n, lastulevyn että vanerin
vesihöyrynvastus on korkea, eli ne läpäisevät huokoisia puukuitulevyjä selvästi huonommin vesihöyryä.
OSB-levyn vesihöyrynvastus laskee lämpötilan laskiessa ja suhteellisen kosteuden noustessa. OSB:n
-6
2
-6
2
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 0,17·10 m /s, V313 lastulevyn noin 0,20·10 m /s ja kuusivanerin noin
-6
2
0,27·10 m /s. Koska levyt altistuvat rakennusaikana säärasituksille, niihin sitoutuu kosteutta. Levyt imevät
vettä melko hitaasti, mutta niiden kapillaarinen kyllästyskosteus on korkea, 590…1000 kg/m3. Levyjen
tasapinokosteudet ovat varsin lähellä puun tasapainokosteutta ja huomattavasti suuremmat kuin muilla
tuulensuojalevyillä. Levyt eivät kestä jatkuvaa vesialtistusta. OSB:n, V313 lastulevyn ja vanerin
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kosteusdiffusiviteetit ovat pienet, eli levyissä oleva kosteus poistuu niistä hitaasti. Näiden tekijöiden takia
OSB:n, lastulevyn ja vanerin käyttöä tuulensuojalevynä tulee kyseenalaistaa.
Levyjen kuivumiskykyä voidaan kuitenkin parantaa huomattavasti käyttämällä tuulensuojan ulkopuolista,
tuuletusväliin avointa lämmöneristystä. Tutkimuksen mukaan vaneria tai kovalevyä voidaan käyttää
tuulensuojana puurunkoisissa ulkoseinärakenteissa silloin, kun tuulensuojalevyn ulkopuolelle asennetaan
erillinen avohuokoinen lämmöneristys ja kun ulkoseinärakenteen lämmöneristeenä käytetään alhaisen tai
keskimääräisen kosteuskapasiteetin lämmöneristeitä. Näitä ovat mm. mineraalivillat sekä puukuitu- ja
pellavaeristeet.
Kipsipohjaiset tuulensuojalevyt
Kipsituulensuojalevy läpäisee yhtä hyvin vesihöyryä kuin huokoinen puukuitutuulensuojalevy, sen
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 3…9·10-6 m2/s eikä levyn vesihöyrynvastus juuri muutu lämpötilan tai
suhteellisen kosteuden muuttuessa. Kipsituulensuojalevy on hyvin ilmatiivis, sen ilmanläpäisykerroin Ka on
-6
3
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vain 0,2 ·10 m /(m ·s·Pa). Kipsituulensuojalevyä käytettäessä rakenteen ulkoverhous tulee toteuttaa siten,
etteivät tuulensuojalevyt ole käytön aikana kosketuksissa valuma- tai muun veden kanssa.
Kipsituulensuojalevy imee kapillaarisesti vettä suhteellisen nopeasti. Levyn reunojen kautta tapahtuva
kapillaari-imu on huomattavasti voimakkaampaa kuin veden imeytyminen kartonkipinnan kautta, koska
kartonki on käsitelty silikonilla ja vahalla vettä hylkiväksi. Rakenteissa on huolehdittava siitä, ettei vesi pääse
imeytymään tuulensuojalevyyn levyn reunojen kautta. Kipsituulensuojalevyn kosteuden vaihtelusta aiheutuva
muodonmuutos suhteellisen kosteuden alueella 40…90 % RH on noin 0,4 mm/m.
Komposiittikipsituulensuojalevyjen kosteudenkestävyysominaisuudet ovat verrattain paremmat kuin
kipsituulensuojalevyn. Levy on pinnoitettu vettähylkivällä akryylipinnoitteella ja lasikuituverkolla ja sen ydin
on impregnoitu ja lasikuituvahvistettu. Levyn vesihöyrynläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys ovat samat kuin
kipsituulensuojalevyllä. Levyn kosteuden aiheuttama muodonmuutos suhteellisen kosteuden alueella 40…90
% RH on 0,2 mm/m, joka on pienempi kuin kipsituulensuojalevyllä. Komposiittikipsilevytuulensuoja myös
sitoo itseensä hygroskooppisesti vähemmän kosteutta pakkasjakson aikana ja sen kosteuspitoisuus säilyy
matalampana kuin tavallisen kipsituulensuojalevyn.
Mineraalivillapohjaiset tuulensuojalevyt
Avohuokoisesta mineraalivillasta valmistetun tuulensuojalevyn riittävä ilmatiiviys varmistetaan usein
pinnoittamalla levyn ulkopinta pahvilla, laminaatilla, lasikuituhuovalla tai jollain muulla pinnoitteella (kuva
9.11). Integroitu pinnoite antaa suojaa tuulelta ja sateelta. Diffuusioavoimet pinnoitteet päästävät lävitseen
vesihöyryä, mutta eivät nestemäistä vettä. Eräs tällainen pinnoite on HDPE:stä valmistettu mikrokuitukalvo,
jota käytetään myös erillisenä tuulensuojakalvona. Kuvassa 9.11 on seinärakenne, jossa on käytetty
kyseisellä pinnoitteella varustettua tuulensuojalevyä. Pinnoite tekee mineraalivillalevystä tuulen- ja
vedenpitävän. Tuulensuojavillojen ilmanläpäisykerroin Ka on suurempi kuin muilla tuulensuojatuotteilla,
kuitenkin korkeintaan 2,5 ·10-6 m3/(m2·s·Pa.).

Kuva 9.11. Seinärakenne, jossa lämmöneristeen päälle on asennettu tuulensuojakalvolla päällystetty
mineraalivillatuulensuojalevy.

Tuulensuojavillojen vesihöyrynläpäisevyys vaihtelee hyvin vähän lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
muuttuessa. Alhaisemmissa lämpötiloissa vesihöyrynläpäisevyys on hieman pienempi. Niiden
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 15…20·10-6 m2/s. Tuulensuojavillojen hygroskooppisuus on muiden villojen
tavoin lähes olematon ja tasapainokosteuden saavuttaminen tapahtuu hyvin nopeasti. Mineraalivillaiset
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tuulensuojalevyt eivät ime kapillaarisesti vettä. Tuulensuojalevyt ovat osa rakenteen lämmöneristekerrosta.
Kosteuden vaikutus lämmönjohtavuuteen hygroskooppisella alueella on lähes olematon.
Kuitusementtipohjaiset tuulensuojalevyt
Kuitusementtipohjaiset tuulensuojalevyt ovat säänkestäviä rakennuslevyjä. Levyt valmistetaan
portlandsementistä, filleristä, selluloosasta, kiilteestä ja pienestä määrästä muovikuitua. Kuitusementtilevyn
materiaaliominaisuudet ovat verrattavissa betonin ominaisuuksiin. Kuitusementistä valmistetun
tuulensuojalevyn vesihöyrynläpäisevyys on pieni verrattuna muihin tuulensuojatuotteisiin, sen
-6
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vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 0,3·10 m /s. Levyn ilmanläpäisykerroin Ka on 0,65 ·10 m /(m ·s·Pa).
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9.7.

Lämmöneristeet

9.7.1.
Yleistä
Lämmöneriste on ainekerros, jota käytetään estämään lämmönsiirtyminen rakenteen puolelta toiselle.
Lämmöneristeet voidaan jakaa huonosti lämpöä johtaviin eristeisiin, heijastaviin eristeisiin ja tyhjiöeristeisiin.
Usein lämmöneristeen toiminta perustuu sekoitukseen useampia eristetyyppejä. Lämmöneristeitä
valmistetaan mm. mineraalivillasta, luonnonkuitupohjaisista materiaaleista sekä muovikuiduista että
solumuoveista. Lisäksi lämmöneristeenä voi toimia jokin rakennusosa tai rakennuksen massiivinen kantava
runko, joka on esim. tiiltä tai hirttä.
Lämmöneristeet jaetaan niiden hygroskooppisuuden mukaan kahteen ryhmään. Lievästi hygroskooppisiin
eristeisiin voi sitoutua kosteutta enintään 2 % eristeen kuivapainosta. Tällaisia eristeitä ovat mm.
mineraalivillat, solumuovieristeet, muovikuitueristeet, solulasi, ja kevytsora. Lämmöneristeet ovat
hygroskooppisia, jos niiden tasapainokosteus on yli 2 % eristeen kuivapainosta. Tähän ryhmään kuuluvat
esimerkiksi kaikki luonnonkuitueristeet.

9.7.2.
Mineraalivillat
Mineraalivilla on yleisnimitys useille erilaisille kuitumaisille, ulkonäöltään villan kaltaisille epäorgaanisille
aineille. Mineraalivillat jaetaan raaka-aineen mukaan lasi-, kivi- ja kuonavilloihin. Silikaattivilla on kuonavillan
ja kivivillan välimuoto. Kivivillan valmistuksessa käytettäviä kivilajeja ovat mm. gabro, anortosiitti ja dolomiitti.
Lisäksi käytetään pieniä määriä kovetettua hartsia ja öljyä. Lasivilla valmistetaan pääsääntöisesti jätelasista,
mutta osa valmistuksesta taphtuu nyös suoraan lasin raaka-aineista eli kvartsihiekasta, soodasta ja
kalkkikivestä. Mineraalivillat koostuvat ohuista epäorgaanisista kuiduista, jotka on tavallisesti sidottu yhteen
sideaineella ja jotka on käsitelty usein öljyllä pölyn sitomiseksi ja vedenhylkivyyden parantamiseksi. Kivivillan
kuidut ovat kooltaan 4…12 µm ja niiden keskipituus on noin 2…4 mm. Lasivillan kuitujen pituus on noin
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5…10 mm. Mineraalivillojen lyhyet kuidut asettuvat tuotteessa sattumanvaraisiin asentoihin, kun taas pitkillä
kuiduilla on taipumus asettua tuotteissa pinnansuuntaisesti. Mineraalivillojen tilavuudesta noin 92-99 % on
ilmaa tuotteesta riippuen. Mineraalivillojen ominaisuuksiin vaikuttavat tiheyden lisäksi kuidun paksuus ja
sideainemäärä.
Mineraalivillan lämmöneristyskyky perustuu paikallaan pysyvän ilman lämmönjohtavuuteen. Levymäisen
mineraalivillan lämmönjohtavuus λ on tuotteesta riippuen tyypillisesti välillä 0,033…0,039 W/m·K.
Puhaltamalla asennettavan mineraalivillan lämmönjohtavuus on edellä mainittua suurempi. Kuvassa 9.12 on
puhallusvillalla eristetty yläpohjarakenne.

Kuva 9.12. Puhallusvillalla eristettyä yläpohjaa (kuva: Kimmo Lähdesmäki).

Kuivassa mineraalivillassa lämpö siirtyy johtumalla, säteilyllä ja konvektiona. Johtuminen tapahtuu kuituja
pitkin ja osittain ilmahuokosten kautta. Lämmön siirtymistä huokosverkostossa ilmavirtausten avulla
kutsutaan mikrokonvektioksi. Eri siirtymiskomponenttien suuruuteen ja suhteelliseen osuuteen suljetussa
eristetilassa vaikuttavat mm. keskilämpötila, lämpögradientti ja sen suunta, villan sisäinen rakenne, tiheys ja
eristetilan mittasuhteet. Mineraalivillan tiheyden ollessa pieni tuotteen lämmönjohtavuus alenee tiheyden
kasvaessa, koska säteilyn ja mikrokonvektion osuus vähenevät voimakkaammin kuin lämmön johtuminen
kiinteän materiaalin välityksellä lisääntyy. Mineraalivillan tiheyden ollessa suuri tuotteen lämmönjohtavuus
kasvaa tiheyden kasvaessa, koska johtuminen kiinteän materiaalin välityksellä lisääntyy voimakkaammin
kuin säteily ja mikrokonvektio.
Mineraalivillan lämmöneristysominaisuudet perustuvat siihen, että ilman liikkuminen tuotteen sisällä estetään
mahdollisimman tehokkaasti, jolloin mineraalivillan ilmanläpäisevyydellä on merkitystä. Mineraalivillojen
ilmanläpäisevyys on suoraan verrannollinen sen tiheyteen. Mineraalivillan pinnan suuntainen
ilmanläpäisevyys on noin 1,5…2 kertaa suurempi kuin tuotteen keskiosan ilmanläpäisevyys. Tuulettuvissa
pystysuorissa rakenteissa on käytettävä erillistä tuulensuojaa, mikäli mineraalivillan ilmanläpäisevyys on
suurempi kuin 30·10-6 m2/s·Pa. Tuulensuojaksi soveltuu esimerkiksi mineraalivillalevy, jonka
ilmanläpäisevyys on ≤ 30 ·10-6 m2/s·Pa.
Mineraalivilla ei ime kapillaarisesti vettä. Ilmakuivan mineraalivillan kosteuspitoisuus on alle 5
painoprosenttia, eli se ei sido itseensä hygroskooppisesti kosteutta. Ilman suhteellisen kosteuden vaihtelulla
ei ole käytännössä merkitystä mineraalivillan lämmöneristyskykyyn. Märissä tiloissa, kuten maaeristyksessä
on kosteuden vaikutus huomioitava. Mineraalivillan diffuusinen vesihöyrynläpäisevyys on erittäin suuri ja
kosteus pääsee usein liikkumaan ilmavirtojen ja diffuusion avulla rakenteessa. Kosteus liikkuu yleensä
vesihöyrynä tiivistymättä mineraalivillan sisälle villan alhaisen vesihöyrynvastuksen takia. Vesihöyryn
tiivistyminen tapahtuu vasta meneraalivillan kylmemmällä puolella ensimmäisessä kohtaamassaan kylmässä
pinnassa. Mineraalivillan vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 20·10-6 m2/s.
9.7.3.

Muovikuitupohjaiset lämmöneristeet

Muovikuitupohjaisia lämmöneristeitä ovat mm. polyesterikuitueriste ja polypropeenikuitueriste.
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Polyesterikuitueriste
Polyesterikuitueriste valmistetaan kierrätettävistä PET (polyetyleenitereftalaatti) –muovijuomapulloista.
Polyesterikuitueristelevyjen paksuus on 50…100 mm. Polyesterikuidut asettuvat eristelevyssä
syvyyssuuntaan, joten eriste ei painu rakenteessa. Polyesterikuitueristeen vesihöyrynläpäisevyys on suuri ja
eristeen lämmönjohtavuus, λ, on noin 0,040 W/m·K. Kuvassa 9.13 on esitetty polyesterikuidusta valmistettuja
eristelevyjä.

Kuva 9.13. Polyesterikuitueristelevyjä (kuva: Ewona Finland Oy).

Polypropeenikuitueriste
Polypropeenikuitueristenauhaa käytetään esimerkiksi hirsien saumoissa (kuva 9.14), vanhan
hirsirakennuksen tilkitsemisessä ja ikkuna- ja ovikarmien tiivistyksessä. Polypropeeni (PP) on kestävä ja se
ei sido itseensä hygroskooppisesti vettä ja siitä tehty kalvo tai kudos läpäisee vesihöyryä.
Polypropeenikuidusta valmistetun nauhaeristeen lämmöneristyskyky perustuu soluissa paikallaan pysyvän
ilman eristävyyteen. Eriste on kimmoissa ja joustavaa. Polypropeenikuitueristenauhan paksuus on 5…40
mm ja sen lämmönjohtavuus λ on 0,033 W/m·K. Polypropeenista valmistetaan ulkomailla myös jäykkiä
eristelevyjä, joita käytetään mm. betonisandwich-elementeissä.

Kuva 9.14. Polypropeenikuidusta valmistettu eristenauha hirsirakenteen saumassa.

9.7.4.

Luonnonkuitupohjaiset lämmöneristeet

Puukuitueristeet
Puukuidut ovat muutamien millimetrien pituisia putkimaisia rakenteita, joissa on selluloosaa, hemiselluloosaa
ja ligniiniä. Selluloosa on kasvisolujen seinämien tukiainetta. Selluloosa on kaupallinen nimi pitkäketjuiselle
polysakkaridille. Puukuitueristeitä valmistetaan sekä kierrätysmateriaaleista että uudesta puukuidusta.
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Kierrätysmateriaalista valmistettaessa käytetään valikoitua sanomalehtikeräyspaperia, johon lisätään
palonestoaineita sekä boorimineraaleja. Uudesta puukuidusta valmistettu eriste valmistetaan puupohjaisista
happivalkaistuista ja bakteerivapaista sellukuiduista. Puun omaa ligniiniä käytetään sideaineena ja
boorimineraaleja palonkestävyyden ja biologisen kestävyyden saavuttamiseksi. Puukuitueriste asennetaan
suoraan rakenteeseen puhaltamalla tai kuivaruiskuttamalla (kuva 9.15). Lisäksi puukuidusta valmistetaan
eristyslevyjä. Kuivaruiskuttamisen etuna on, että eriste liimaantuu rakenteisiin täyttäen ja tiivistäen raot ja
kolot.

Kuva 9.15.

Puukuitueristeen asentaminen seinään kuivaruiskuttamalla.

Puukuitueristeiden lämmöneristävyys perustuu puukuitujen muodostamaan huokosrakenteeseen, jossa
kuidut pitävät ilman liikkumattomana. Puhallettavien ja kuivaruiskutettavien irtoeristeiden lämmöneristävyys
vaihtelee irtoeristeen tiheyden, asennustavan ja sullonta-asteen mukaan. Puhalletun eristeen
lämmönjohtavuus λ on 0,040 W/m·K ja kuivaruiskutetun eristeen λ on 0,041 W/m·K. Uudesta puukuidusta
valmistetun, 25…50 mm paksun eristelevyn (kuva 9.16) lämmönjohtavuus, λ, vaihtelee kosteuspitoisuudesta
riippuen välillä 0,037…0,050 W/m·K.

Kuva 9.16.

Puukuitueristelevy
-6

3

Kierrätysmateriaalista valmistettavan eristeen ilmanläpäisevyys on noin 65…130·10 m /msPa ja uudesta
-6
3
puukuidusta valmistetun eristeen ilmanläpäisevyys on noin 50 · 10 m /msPa.
Puukuitueriste on hygroskooppinen materiaali, ja sen kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta on lähes sama kuin
puutavaralla. Puukuitueriste pystyy sitomaan ja luovuttamaan nestettä 5…10-kertaisesti painoonsa
verrattuna. Vesihöyry läpäisee puukuitueristeen helposti. Eristelevyjen ja puhallettavien eristeiden
-6
2
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 5…20·10 m /s. Puukuitueriste tasaa rakenteiden kosteutta ja lämpövirtoja
ja mahdollistaa myös kaasujen (hiilidioksidi, happi) siirtymisen diffuusiolla rakenteen läpi.
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Pellavaeriste
Pellavaeristeet valmistetaan pellavakuidusta, johon lisätään valmistuksen yhteydessä palonestoaineita.
Pellavatuotteiden lämmönjohtavuus kasvaa tiheyden kasvaessa. Eristeiden lämmönjohtavuudet λ muuttuvat
sullonta-asteesta riippuen 0,039...0,057 W/m·K. Levyeristeen (kuva 9.17) lämmönjohtavuus λ vaihtelee
välillä 0,035...0,041 W/m·K. Eristeen tiheyden alentuessa lämmönjohtavuus alenee, mutta ilmanläpäisevyys
kasvaa. Pellavaeristeen kuivatiheys riippuu sullonta-asteesta merkittävästi, olleen noin 35...100 kg/m3.
Pellavatuotteiden ilmanläpäisevyys vaihtelee sullomattomana välillä 1,2...8,4·10-9 m2 ja sullottuna välillä
-9
2
-6
3
0,4...4,3·10 m . Levyn ilmanläpäisevyys L on 230·10 m /(m·s·Pa). Pellavaeristeinen rakenne tulee
varustaa sisäpinnastaan ilmasululla ja ulkopinnastaan tuulensuojalla. Suuri ilmanläpäisevyys aiheuttaa
eristekerroksessa luonnollisen konvektion, joka heikentää eristeen lämmöneristävyyttä enimmillään noin 510 %.
Pellava on hygroskooppinen materiaali, joka hyvän kosteudensitomis- ja luovutuskykynsä ansiosta
mukautuu nopeasti ympäröivään kosteustilaan. Pienen tiheytensä takia pellava sitoo itseensä vähemmän
vettä kuin puu ja sahanpuru. Pellavaeristeen kapillaarisuuteen vaikuttaa oleellisesti kuitujen suuntaus.
Kuitujen suunnassa kapillaarisuus (kapillariteettikerroin Aw) on noin neljä kertaa suurempi kuin kuituja
vastaan kohtisuorassa suunnassa. Pellavan vesihöyrynläpäisevyys on mineraalivillaneristeen kanssa samaa
-6
2
luokkaa; δν on noin 20·10 m /s.

Kuva 9.17.

Pellavakuidusta valmistettu eristelevy (kuva: Isolina Oy).

Sahanpuru ja kutterinlastu
Aikaisemmin käytettiin yleisesti lautaseinissä eristeenä sahanpurua, kutterinlastua tai näiden sekoitetta (1:1).
Laadultaan parasta sahanpurua saatiin kuivatun puutavaran sahauksesta. Konehöylälastua eli
kutterinlastua, joka on puhdistettu isommista kappaleista, käytettiin yläpohjissa painotäytteen alla ja seinissä
yhdessä sahanpurun kanssa. Seinissä käytettiin sahanpurun ja kutterinlastun seosta, koska seinissä
lämmön johtumissuunta on lastun suuntainen ja siksi pelkän kutterinlastun lämmöneristävyys olisi ollut
heikko. Yhdistämällä saadaan molempien materiaalien hyvät ominaissudet hyödynnettyä, eli sahanjauhon
tiivistyvyys ja kutterinlastun huokoisuus. Lisäksi hyvin tiivistettynä kutterinlastu toimii kimmoisena kosteuden
vaihteluissa.
Sahauksen sivutuotteena saatava sahanpuru on kuivatettava ennen asennusta. Märkää sahanpurua ei saa
käyttää, koska purun hidas kuivuminen rakenteessa voi johtaa rakenteen homehtumiseen ja eristeen
liialliseen painumiseen. Kosteassa paksuna kerroksena oleva sahanpuru myös lämpiää ja siinä syntyy hidas
palamisreaktio, jonka seurauksena puru tummuu ja kutistuu voimakkaasti. Höylätuotteena saatavaa
kutterinlastua, jonka kosteuspitoisuus on noin 12 painoprosenttia, ei tarvitse kuivata, jos se ei ole kastunut
varastoinnin aikana. Purueristeen painumisen minimoimiseksi eriste on sullottava tavoitetiheyteen, joka
3
tuotteesta riippuen on noin 120…190 kg/m . Eriste tiivistetään huolellisesti 25…30 cm kerroksissa, ja
eristeen tulee täyttää koko eristetila. Sahanpuru painuu ajan kuluessa kasaan, joten sitä pitää lisätä noin
joka kahdeskymmenes vuosi, jotta eristyskyky säilyisi samana.
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Sahanpurun, kutterinlastun ja niiden sekoitteen lämmönjohtavuus kasvaa selkeästi kosteuspitoisuuden
kasvaessa. Lämmönjohtavuus λ vaihtelee välillä 0,052…0,064 W/m·K. Tasapainokosteudet ovat lähellä
-6
2
massiivipuun arvoja. Kutterinlastu-sahanpurusekoitteen vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 12·10 m /s.
Muut luonnonkuitueristeet
Muita luonnonkuitueristeitä ovat esimerkiksi kaisla, hamppu, olki, maissi ja lampaanvilla. Tukiaineena
eristeissä käytetään esimerkiksi puukuitua, biopolymeerejä tai muita muoveja.
Hamppu on nopeasti kasvava puumainen kasvi, josta valmistetaan haketta ja kuitua. Hamppukuidusta
valmistetaan eristelevyjä ja –mattoja sekä puhallettavaa hamppukuitueristettä. Eristelevyssä (kuva 9.18)
kuidun tukiaineena toimii polyesteri tai maissista saatava biopolymeeri. Palonkesto-ominaisuudet ja
biologinen kestävyys saadaan soodakylpykäsittelyllä. Hamppu on luonnonkuituna hygroskooppinen
materiaali ja se on materiaaliominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen kuin pellavaeriste. Hampun
-6
2
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 20·10 m /s eli se on samaa tasoa mineraalivillan ja pellavaeristeen
kanssa. Hampun lämmönjohtavuus λ on luokkaa 0,040 W/m·K.

Kuva 9.18.

9.7.5.

Hamppueristelevy

Solumuovilämmöneristeet

Solumuoveiksi kutsutaan muoveja, joilla on solumainen rakenne. Solut voivat olla avoimia (esim. ns.
vaahtomuovi) tai suljettuja. Lämmöneristeenä käytetään pääasiassa jäykkiä solumuoveja, joiden avoimien ja
suljettujen solujen määrien suhde tunnetaan. Lämmöneristeitä valmistetaan mm. polystyreeni-, polyuretaani, polyvinyylikloridi- ja polyeteenisolumuoveista. Suomessa käytetään lähinnä polystyreenistä ja
polyuretaanista valmistettuja lämmöneristeitä.
EPS (expanded polystyrene)
EPS on umpisoluista, paisutettua polystyreenimuovia, jonka raaka-aineena ovat pienet lasimaiset
ponnekaasua
sisältävät
polystyreenihelmet.
Polystyreenihelmet
paisutetaan
ponnekaasun
ja
lämpötilakäsittelyn avulla suuremmiksi ja edelleen muotissa kiinteäksi solupolystyreenikappaleeksi.
Polystyreeni-muovi valmistetaan öljystä ja valmiissa EPS-eristeessä muoviraaka-ainetta on n. 2 % eristeen
tilavuudesta, loput kokonaistilavuudesta on ilmaa. Valmistuksessa eristeen tiiviyttä voidaan säädellä
polystyreenihelmien raejakaumalla.
Suomessa valmistettavat EPS- lämmöneristeet noudattavat EPS 2000- tuoteluokitusta, joka pohjautuu
tuotestandardiin EN 13163. Tuoteluokituksen mukaan eristeille määritetään käyttökohteen ja eristeen
toiminnallisten ominaisuuksien edellyttämät laatuvaatimukset.
EPS-eristeen lämmöneristävyys perustuu suljetussa solurakenteessa olevan paikallaan pysyvän ilman
alhaiseen lämmönjohtavuuteen. EPS-eristeiden lämmöneristyskyky paranee lämpötilan laskiessa ja tiheyden
ja solurakenteen tiiviyden kasvaessa. Eristeen lämmöneristyskyky heikkenee suhteessa eristeen paksuuden
kasvaessa. EPS-eristeet ovat kosteusteknisesti kestäviä, mutta kosteuspitoisuudella on merkittävä vaikutus
eristeen lämmönjohtavuuteen. Normaalissa käyttötilassa (esimerkiksi alapohja- ja seinärakenteet) eristeen
kosteuspitoisuus on alle 1 til.-%, jolloin EPS-eristeen lämmönjohtavuus λ on tuotteesta riippuen välillä
0,033…0,039 W/m·K. Eristeen kosteuspitoisuuden ollessa korkeampi esim. maakosketuksissa olevissa
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rakenteissa (kosteuspitoisuus 2-10 til.-%), EPS-eristeen lämmönjohtavuus λ on tuotteesta riippuen välillä
0,034…0,054 W/m·K.
EPS-eriste läpäisee vesihöyryä, joten sitä ei voida käyttää rakenteessa höyrynsulkulevynä. EPS-eristeen
vesihöyrynläpäisevyys δν on tuotteesta riippuen välillä 2…10·10-6 m2/s.
EPS-eristeiden lämmöneristyskykyä voidaan parantaa sekoittamalla polystyreeniin lisäaineita.
Grafiittipohjaisen EPS-eristeen valmistukseen käytetään pääasiassa grafiittia sisältäviä Neoporpolystyreenihelmiä. Grafiittipohjaisella lisäaineella tuotettu EPS-eriste on väriltään hopeanharmaata (kuva
9.19). Grafiittipartikkelit muodostavat polystyreenin soluissa säteilykatkon absorboimalla ja heijastamalla
lämpösäteilyä solujen seiniin, jolloin lämmön poistuminen soluista hidastuu. Tuotteiden lämmönjohtavuus on
siksi parempi kuin perinteisillä EPS-eristeillä. Grafiittia sisältävien EPS-eristelevyjen lämmöneristävyys
3
kasvaa tiheyden kasvaessa. Tiheydeltään 28…45 kg/m olevan eristeen lämmönjohtavuus λ on
0,030…0,034 W/m·K. Grafiittia sisältävän EPS-eristeen vesihöyrynläpäisevyys on samaa tasoa perinteisen
EPS-eristeen kanssa.

Kuva 9.19.

Grafiittia sisältävän EPS-eristeen asennus rakennuksen ulkopuoliseksi lisälämmöneristeeksi.

XPS (extruded polystyrene)
XPS-eristeet ovat ekstruusiomenetelmällä eli suulakepuristamalla polystyreenistä valmistettuja
lämmöneristeitä (kuva 9.20). Suulakepuristusmenetelmässä polystyreenin, paisunta-aineen ja muiden
lisäaineiden massa paisuu vapaana korkean lämpötilan ja paineen alaisena. Korkeassa paineessa sulaan
massaan liuotetaan hiilidioksidia (paisunta-aine). Materiaalin puristuessa syöttöaukosta hiilidioksidi
kaasuuntuu, kun se kohtaa ympäristön ilmanpaineen ja paisunta-aine paisuttaa polystyreenin välittömästi.
Samalla massan lämpötila laskee ja rakenne jäähtyy. Valmistusmenetelmällä on mahdollista säädellä
suljettujen kennojen kokoa, suuntaa ja seinämien vahvuutta ja siten eristeen lopullisia ominaisuuksia.

Kuva 9.20.

XPS-eristettä (kuva: Finnfoam Oy).
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Suulakepuristetun polystyreenin solurakenne on yhtenäinen ja täysin suljettu, eikä kennojen välissä ole
ilmakäytäviä tai huokosia, joihin kosteus voisi kerääntyä. Solujen koko vaihtelee 0,05…0,5mm välillä ja
soluseinien paksuus on n. 1 µm. XPS-eristeen tilavuudesta 97 % on tyhjää tilaa ja 3 % raaka-ainetta.
Solurakenne on hyvin tiivis.
Valmistusprosessissa syntyy levyn pinnalle yhtenäinen ns. pintanahka, jossa solujen sijasta on yhtenäinen
polystyreenikerros, joka hylkii vettä. Vesi ei pääse tunkeutumaan materiaaliin rikkisahattua pintasolukkoa
pidemmälle. Eriste ei ime kapillaarisesti vettä. Pitkäaikaisessa veteen upottamisessa materiaaliin kertyy vettä
0,2…0,3 tilavuusprosenttia. XPS-eristeen vesihöyrynläpäisevyys on alhainen. Vesihöyrynläpäisevyys δν on
noin 0,1…0,2·10-6 m2/s. XPS-levyjä voidaan käyttää myös höyrynsulkulevynä.
XPS-eristeen lämmönjohtavuus λ vaihtelee välillä 0,032…0,037 W/m·K. Lämmönjohtavuus kasvaa
suhteessa eristekerroksen paksuuteen. Levypinnan mahdollinen uritus heikentää rakenteen
lämmöneristyskykyä. XPS-eristeet eivät sovellu saunan lämmöneristeeksi, koska niiden ylin käyttölämpötila
on +75 oC, jonka jälkeen levy alkaa menettää lujuutensa ja muotonsa.
PUR/PIR (rigid polyurethane)
PUR/PIR-eristeet
ovat
kovia,
polyuretaanista
valmistettuja
umpisoluisia
solumuovieristeitä.
Polyuretaanisolumuovin (PUR) raaka-aineita ovat polyoli, MDI (polymeerinen difenyylimetaanidi-isosyaniitti)
ja ponneaine. PIR-eristeet sisältävät polyuretaanin lisäksi polyisosyanyraattia. Ponneaineena käytetään
erilaisia ympäristölle vaarattomia hiilivetyjä, tavallisemmin pentaania. Ponneaineena voi olla myös
hiilidioksidi (CO2). Ponnekaasua jää valmistusprosessissa umpinaisiin soluihin ja vaikuttaa eristeen
lämmöneristävyysominaisuuksiin.
Raaka-aineiden sekoittuessa tapahtuu eksoterminen reaktio, jonka seurauksena alkaa vaahtoaminen
lämpötilan noustua yli vaahdotusaineen kiehumispisteen. Vaahto kovettuu muutamassa minuutissa ja
saavuttaa lopullisen lujuutensa noin vuorokauden kuluttua. Vaahdotusaineen määrää säätelemällä voidaan
vaikuttaa polyuretaanisolumuovin tiheyteen. Polyuretaanisolumuovi on väriltään lähes valkoinen, mutta se
muuttuu kellertäväksi, jos pinta altistuu UV-säteilylle. UV-säteily vahingoittaa polyuretaanin pintaa. Ennen
kovettumistaan polyuretaanimassa on altis tarttumaan lähes kaikkiin pintoihin ja muodostaa pintaan
tartuttuaan ohuen yhtenäisen kalvon.
PUR/PIR-eristeiden eristyskyky perustuu solujen sisältämän kaasuseoksen lämmöneristyskykyyn.
Lämmönjohtavuus riippuu myös solujen määrästä eli materiaalin tiheydestä. Usein solujen kaasuna olevan
hiilidioksidin tai pentaanin lämmönjohtavuus on ilman lämmönjohtavuutta (0,024 W/m·K) pienempi.
Polyuretaanisolumuovin todellista pitkäaikaista lämmönjohtavuutta laskettaessa on otettava huomioon
kuitenkin ilman hidas diffuusio soluihin. Diffuusiota voidaan hidastaa pinnoittamalla eristelevyt diffuusiotiiviillä
laminaateilla, kuten alumiinilaminaatilla. Soluissa tapahtuva diffuusio tasaantuu kolmen ensimmäisen vuoden
kuluessa, jonka jälkeen lämmönjohtavuuden muuttuminen on minimaalista. Yleisesti voidaan todeta, että
paksummilla eristelevyillä saavutetaan pienempiä lämmönjohtavuusarvoja (kuva 9.21).

Kuva 9.21.
PUR/PIR- eristeiden lämmönjohtavuuden muutos huonelämpötilassa 15 vuoden tarkastelujaksolla.
Ponnekaasuna on käytetty pentaania.
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Diffuusiotiiviillä pinnoitteella pinnoitetun eristeen (kuva 9.22) eristeen lämmönjohtavuus λ on 0,023…0,027
W/m·K. Vanhojen PUR-eristeiden, joiden ponnakaasuna on käytetty triklorfluormetaania, lämmöneristävyys
heikkenee n. 20 % neljän ensimmäisen valmistuksen jälkeisen kuukauden aikana ja n. 30 % vuoden aikana,
mikäli eristelevy ei ole kaasutiiviiden kerrosten välissä.

Kuva 9.22.
Alumiinilaminaatilla päällystetyn polyuretaanieristeen saumojen tiiviys varmistetaan saumausaineella ja
alumiiniteipillä.

Polyuretaanin muodonmuutokset aiheutuvat joko polyuretaanin lämpölaajenemisesta tai solujen täytekaasun
tilavuuden vaihtelusta. Lämpötilan muuttuessa solukaasun paine muuttuu ja kaasun tilavuus kasvaa, jolloin
solujen seinämien on oltava riittävän lujat kestämään syntyvät paineenvaihtelut. Polyuretaanin tiheyden tulisi
3
olla vähintään 30 kg/m , jotta riittävä dimensiostabiliteetti saavutetaan. Lämpöliikkeiden suuruuteen
vaikuttavat tiheyden ja lämpötilan lisäksi eristeen mahdollinen pinnoite ja liittyminen muihin rakenteisiin.
PUR/PIR-eristeiden solurakenne on täysin tiivis ja umpinainen, joten polyuretaani ei ole hygroskooppinen
eikä kapillaarinen materiaali. Solurakenteensa johdosta polyuretaani on myös täysin ilmatiivis. PUR/PIReristeen vesihöyrynläpäisevyys on pieni ja sitä voidaan yleensä käyttää höyrynsulkuna. Pinnoittamattoman
PUR/PIR-eristeen vesihöyrynläpäisevyys δν vaihtelee välillä 1…20·10-8 m2/s. Levyn pinnan 0,140 mm paksu
alumiinilaminaatti pienentää merkittävästi levyn vesihöyrynläpäisevyyttä.
Fenolisolumuovi
Fenolisolumuovia valmistetaan fenolista ja formaldehydistä katalysaattorin avulla. Tuote voidaan tehdä
levyiksi tai muotokappaleiksi tai sitä voidaan ruiskuttaa suoraan eristettävään tilaan. Kiinnitys voi tapahtua
myös liimaamalla liuoteliimoilla. Fenolisolumuovi on ruskean väristä. Vaahdotusta varten lisätään kaasun
muodostavaa ainetta esimerkiksi karbonaattia. Valmistuksessa fenolisolumuovin tiheyttä voidaan säädellä
katalyytin, formaldehydin ja liuoksen viskositeetin avulla. Solumuovi sisältää sekä suljettuja, että avoimia
3
soluja. Lämmöneristeenä käytettävän tuotteen tiheys on yleensä 20…50 kg/m . Tuotteen tiheys vaikuttaa
3
mm. lämmönjohtavuuteen. Tiheydeltään n. 40 kg/m olevan fenolisolumuovin lämmönjohtavuus λ on
o
o
0,034…0,035 W/m·K. Fenolisolumuovin lämmönkestävyys on 130 C ja pakkasenkestävyys -200 C.
Fenolisolumuovi imee jonkin verran vettä ja vesihöyrynläpäisevyys riippuu voimakkaasti tuotteen avosolujen
määrästä.
Ureaformaldehydivaahtomuovi
Ureaformaldehydivaahtomuovi valmistetaan hartsi- ja kovetinliuoksesta ja se on väriltään valkoista.
Ureaformaldehydimuovi on avosoluista ja se on melko haurasta ja pehmeää. Materiaalin kuivatiheys on
3
luokkaa 8…20 kg/m . Ruiskutettaessa vaahtomuovia, se sisältää vettä 300…400 % kuivapainostaan. Veden
haihtuessa eriste kutistuu. Kuivumiskutistuma on keskimäärin 4…8 %. Homogeenisen kuivan
ureaformaldehydivaahtomuovin lämmönjohtavuus λ on luokkaa 0,028…0,041 W/m·K. Eristeen kutistumasta
johtuvat halkeamat heikentävät oleellisesti eristekerroksen lämmönvastusta. Tutkimusten perusteella
kertaalleen ruiskutetun ureaformaldehydivaahtomuovieristeen lämmönjohtavuus λ on luokkaa 0,06…0,07
-6
2
W/m·K. Ureaformaldehydivaahtomuovin vesihöyrynläpäisevyys δν vaihtelee välillä 2…15·10 m /s. Veteen
upotettuna eristeeseen imeytyy vettä runsaasti. Eriste hajoaa pinnaltaan, jos ympäröivän ilman suhteellinen
kosteus on yli 90 % lämpötilan ollessa 20 oC. Lämpötilan kestävyydestä on kirjallisuudessa vaihtelevia tietoa.
o
Erään tutkimuksen mukaan eristeen lämpötilan kestävyys on +100… +150 C ja erään tutkimuksen mukaan
o
vain + 50 C.
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9.7.6.

Kiviainespohjaiset lämmöneristeet

Kevytsora
Kevytsora on puhtaasta ja plastisesta luonnonsavesta polttamalla valmistettava keraaminen tuote.
o
Tuotannossa savi kuivatetaan, jonka jälkeen se poltetaan pyörivässä polttouunissa noin 1150 C
lämpötilassa. Poltossa savi paisuu ja muotoutuu uunin pyörivän liikkeen vaikutuksesta pinnaltaan
sintrautuneiksi rakeiksi. Jäähtynyt sora seulotaan.
3

3

Kevytsoratuotteen tiheys on noin 200…450 kg/m , keskimääräisen tiheyden ollessa noin 280 kg/m .
Kevytsorarakeiden tilavuudesta noin 40…50 % on ilmaa. Kuivan kevytsoran lämmönjohtavuus λ on
0,1…0,17 W/m·K riippuen tuotetyypistä.
Kevytsoran tasapainokosteus vaihtelee käyttökohteen mukaan. Tuuletetuissa ylä- ja alapohjissa
tasapainokosteus on noin 0,5 painoprosenttia, maanvaraisissa alapohjissa noin 6 painoprosenttia ja
routaeristeenä maarakenteissa 30 painoprosenttia. Rakennusten alapohjiin suositellaan käytettäväksi
kapillaarikatkokevytsoraa.
Kevytsoraa (kuva 9.23) käytetään mm. kattorakenteiden eristykseen, maanvaraisten alapohjien ja
putkijohtojen eristykseen, rakennusten ulkopuolisiin piha- ja liikennealueiden routasuojauksiin sekä
korjausrakentamisessa esimerkiksi välipohjatäyttömateriaalina.

Kuva 9.23.

Kevytsoraeristeen asennus alapohjaeristeeksi puhaltamalla.

Kevytbetonimurske
Kevytbetonimursketta valmistetaan kevytbetoniharkoista ja –elementeistä murskaamalla ja seulomalla
haluttuun raekokoon. Talonrakentamisessa tyypillisimpiä käyttökohteita on sisäänpäin kallistetuilla
vesikatoilla kattokallistusten, vastakallistusten sekä jiirien teko. Kevytbetonimursketta voi käyttää myös
lattiarakenteiden lämmöneristys- ja tasauskerroksiin sekä lattiakallistusten tekoon. Kevytbetonimurske sopii
myös routaeristeeksi. Talonrakentamisessa käytettävän kevytbetonimurskeen raekoko on 4-12 mm. Tie- ja
väylärakentamisessa käytettävän kevytbetonimurskeen raekoko vaihtelee enemmän. Kevytbetonimurskeen
ominaispaino on raekoosta riippuen noin 450…730 kg/m3. Kevytbetonimurskeen lämmönjohtavuus λ on
riippuvainen käytettvän murskeen raekoosta olleen välillä 0,19…0,45 W/m·K. Maata vasten käytettävän
murskeen lämmönjohtavuus on luokkaa 0,25…0,30 W/m·K. Kevytbetonimurskeen vesihöyrynläpäisevyys δν
-6
2
vaihtelee karkeasti välillä 2…6·10 m /s.
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Muut lämmöneristeet

Solulasi
Solulasi (kuva 9.24) valmistetaan pääasiassa kierrätys lasista, hiekasta, dolomiitista ja kalkista.. Massa
sulatetaan korkeassa lämpötilassa ja siitä valmistetaan huokoista lämmöneristettä, jolla on korkea
puristuslujuus. Solulasieristyslevyt ovat tyypillisesti 40…180 mm paksuja levyjä. Eristelevyjen tiheydet
vaihtelevat tuotteesta riippuen ollen n. 100…160 kg/m3. Solulasieristeen lämmönjohtavuus λ vaihtelee
tiheyden ja ennen kaikkea käyttölämpötilan mukaan ollen karkeasti ns. normaali käyttöolosuhteissa välillä
0,035…0,055 W/m·K. Solulasi ei käytännössä päästä lainkaan vesihöyryä lävitseen, eikä ime itseensä
kosteutta.

Kuva 9.24.

Solulasieristyslevy

Kalsiumsilikaatti
Kalsiumsilikaatin raaka-ainesosia ovat hiekka, kalsium ja vesi. Eristykseen käytettävä kalsiumsilikaatti
valmistetaan levyinä (kuva 9.25), jotka kiinnitetään kivirakenteiden pintoihin tarkoitukseen sopivalla
kiinnityslaastilla. Kalsiumsilikaattieristyslevy on mineraalikuitu vahvistettu. Eristyslevyn tiheys on noin 300
3
kg/m .
Kalsiumsilikaattieristyslevyjä käytetään ensisijaisesti kohteissa, joissa eristeeltä vaaditaan
lämmöneristävyyden lisäksi rakenteessa olevan kosteusrasituksen sietokykyä ja suolan varastointikykyä.
Tällainen rakenne on esimerkiksi kellarin seinä, jota rasittaa ulkopuolinen kosteusrasitus (esimerkiksi
maakosteus). Kalsiumsilikaattieristyslevyjä käytetään sisäpuolisessa rakenteessa usein yhdessä
kalsiumsilikaattirakennuslevyn kanssa, jolloin ne muodostavat yhtenäisen sisäpuolisen rakenteen.
Kalsiumsilikaattirakennuslevystä on kerrottu tarkemmin alaluvussa 9.9.6. Kalsiumsilikaattieristyslevyn
-6
2
lämmönjohtavuus λ on luokkaa 0,063 W/m·K ja vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 5…6·10 m /s.

Kuva 9.25.

Kalsiumsilikaattieristyslevyjä

Perliitti
Perliitillä tarkoitetaan yleisesti luonnossa esiintyvää vulkaanista kiveä. Perliitti laajennee noin 1000 oC:ssa
10..20-kertaisesiksi alkuperäisestä koosta. Perliitti on ulkonäöltään valkoista (pulverimaista) ainetta, jonka
3
raekoko on yleensä 1…5 mm. Perliitti on melko kevyttä, sen tilavuuspaino on luokkaa 50…100 kg/m .
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Eristeen vesihöyrynläpäisevyys on noin 2…4 kertaa pienempi kuin mineraalivillalla. Pulverimaisen perliittieristeen lämmönjohtavuus on luokkaa 0,040 W/m·K.
Vermikuliitti
Vermikuliittia valmistetaan kuumentamalla eräitä kiillemineraaleja, jolloin ne paisuvat. Vermikuliittia käytetään
kantavissa teräsrakenteissa ruiskutettuna tai levymäisenä paloeristeenä. Palotilanteessa vermikuliitti paisuu
ja eristää rakenteen palosta. Paisutettua vermikuliittia on käytetty myös äänen- ja lämmöneristeenä sekä
valettuihin paloeristeisiin. Vermikuliitti-eristyslevyä käytetään mm. tulipesissä. Vanhemmissa rakennuksissa
vermikuliittia on käytetty myös mm. yläpohjan lämmöneristykseen, esimerkiksi eristyslevyjen rakojen
täyttämiseen.
Multifoil-eristeet
Multifoil-eristeet (kuva 9.26) ovat ns. heijastavia lämmöneristeitä, jotka koostuvat itse eristemateriaalista
sekä useista matalaemissiviteettipinnoista. Multifoil-eristeiden sisä- ja ulkopinnoissa sekä eristeen
keskiosassa olevat kalvot ovat polyeteenipinnoitettuja alumiinikalvoja. Multifoil-eristeiden lämpötekninen
toiminta perustuu ennen kaikkea säteilyn ja konvektion rajoittamiseen, koska eriste on jaettuna useisiin
toisistaan kalvoilla erotettuihin eristetiloihin. Kalvojen välissä eristävänä materiaalina käytetään erilaisia
vanuja ja vaahtomassoja. 30…50 mm:n paksuisten multifoil-eristeiden paino vaihtelee tuotteesta riippuen
tyypillisesti 0,6…0,9 kg/m2 välillä.
Multifoil-eristeet on suunniteltu pääsääntöisesti asennettavaksi siten, että eristeiden sisä- ja ulkopuolelle
jätetään vähintään 25 mm:n ilmarako, joiden tarkoituksena on muuntaa rakenteen läpi siirtyvä lämpö muista
lämmön siirtymismuodoista lämpösäteilyksi. Multifoil-eristeet ovat kokoonpuristuvia. Esimerkiksi 30 mm:n
paksuinen eriste on kokoon puristettuna eristetyypistä riippuen 3-5 mm. Multifoil-eristeiden
lämmöneristävyysominaisuudet heikkenevät oleellisesti, mikäli eriste puristuu kasaan rakenteessa.
Multifoil-eristeiden lämmönjohtavuusarvojen määrityksessä on tällä hetkellä ristiriitaisuuksia eri lähteiden
välillä. Vain osalle tuotteista on saatavilla lämmönjohtavuusarvo, joka on lähteiden mukaan 0,033…0,035
W/m·K. Suurin osa materiaalivalmistajista ei ilmoita tuotteen lämmönjohtavuusarvoa λ lainakaan, vaan ne
ilmoittavat tuotteiden lämpötekniset ominaisuudet vain lämmönvastusarvoina, R. Eräiden lähteiden mukaan
2
30 mm:n paksuisen multifoil-eristeen lämmönvastus, R, olisi jopa luokkaa 5 m K/W ja toisten lähteiden
2
mukaan luokkaa 1,7…2,0 m K/W. Lämmönläpäisylaitteella standardin EN ISO 8990 mukaan tehdyillä
mittauksilla määritetyt lämmönvastusarvot ovat luokkaa 1,7…2,0 m2K/W 30 mm:n paksulle multifoileristeelle. Kaikkien materiaalivalmistajat eivät kuitenkaan pidä lämmönläpäisylaitteistoa soveltuvana multifoileristeen mittaamiseen materiaalin kerroksellisen rakenteen ja mittausmenetelmässä käytettyjen vakioolosuhteiden vuoksi. Kosteustekniseltä puolelta tarkasteltuna multifoil-eristeitä on olemassa sekä vesihöyryä
läpäisevinä, että höyrynsulkuna toimivina tuotteina. Multifoil-eristeet ovat olleet käytössä Euroopassa
rakentamiseen liittyvissä sovellutuksissa jo 1980-luvulta lähtien ja niiden käyttö ja valmistus keskittyy
pääasiassa
Englantiin
ja
Ranskaan.
Tällä
hetkellä
multifoil-eristeiden
käytöstä
Suomen
rakennusteollisuudessa ei ole olemassa tietoa.

Kuva 9.26.

Multifoil-eriste

Aerogeeli-eristeet
Aerogeelit ovat nanohuokoisia kevyitä materiaaleja (kuva 9.27), joiden valmistuksessa käytetään geelimäisiä
materiaaleja. Aerogeelin tilavuudesta yli 90 % on ilmaa ja sen rakenne koostuu noin 0,3…2 nm:n kokoisista
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silikapartikkeleista, jotka muodostavat ketjumaisen rakenteen. Ketjujen väliset huokoset ovat keskimäärin
30…40 nm:n kokoisia.
Geelimateriaalit koostuvat kiinteästä ja nestemäisestä faasista, jotka ovat toisistaan riippumattomia.
Aerogeelien valmistuksen perusidea on poistaa nestemäinen faasi geelimateriaalista. Tällöin jäljelle jää
kiinteä huokoinen materiaali, jonka koostumus ja tilavuus ovat suunnilleen samanlaiset kuin alkuperäisellä
geelin sisältämällä kiinteällä faasilla. Nestemäinen faasi voidaan poistaa esimerkiksi paineastian avulla,
jossa aluksi paine ja sen jälkeen lämpötila nostetaan nesteen kriittisen pisteen yläpuolelle. Silikasta
valmistettuja aerogeelejä on valmistettu myös ilman paineastiaa ympäröivässä ilmanpaineessa, jolloin
nestemäinen faasi on koostunut vedestä ja alkoholista.
Rakentamiseen sovellettavat aerogeeli-eristeet ovat komposiittimateriaaleja eli ne koostuvat aerogeelin
lisäksi silikasta ja kuitumaisesta huopamateriaalista. Rakennusten lämmöneristämiseen käytettävien
aerogeeli-eristeiden lämmönjohtavuus λ on erittäin alhainen (0,014…0,015 W/mK). Lämmön siirtymistä
aerogeeli-eristeessä voidaan verrata tyhjiöeristeeseen ilman tyhjiötä. Aerogeeli-eristeen lämmönjohtavuus
on pienempi kuin alipaineistamattoman tyhjiöeristeen (λ = noin 0,020 W/mK) pienemmän huokoskoon takia.
Aerogeeli-eristeen pieni huokoskoko rajoittaa lämmönjohtumista huokosilmassa, koska ilmamolekyylit eivät
mahdu törmäilemään keskenään vaan törmäilevät huokosseinämiin.
Rakentamisessa aerogeeli-eristeet soveltuvat uudisrakentamisessa lähinnä rakennetta täydentävänä
lämmöneristeenä varsinaisen lämmöneristeen rinnalla ja vanhoissa rakennuksissa rakenteiden
lisälämmöneristämiseen . Rakentamiseen soveltuvat aerogeeli-eristeet ovat 10 mm:n paksuisia ja niiden
tiheys on noin 150 kg/m3. Aerogeelieristeen vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 5·10-6 m2/s.
Rakentamisessa aerogeeli-eristeiden käyttö pääasiallisena lämmöneristeenä on toistaiseksi vähäistä sen
suhteellisen korkean hinnan takia. Aerogeeli-eristeen erittäin pienen lämmönjohtavuuden ja ohuen
materiaalipaksuuden takia sitä käytetään tällä hetkellä rakentamisessa jonkin verran kylmäsiltojen
eristämiseen ja palamattomana eristeenä palavien eristeitä suojaavana kerroksena. Aerogeeli-eristeet
kestävät hyvin kokoonpuristusta, jonka takia niitä voidaan käyttää myös kantavien rakenteiden välisiä
kylmäsiltoja katkaisevana kerroksena.

Kuva 9.27.

Aerogeeli-eriste

Tyhjiöeristeet
Tyhjiöeristeiksi kutsutaan VIP-eristeitä (vacuum insulation panels). VIP-eristeet ovat elementtimäisiä
lämmöneristeitä, joiden lämmönjohtavuus on huomattavasti alhaisempi, kuin ns. perinteisten
lämmöneristeiden. Tyhjiöeristeiden hyvä eristysominaisuus perustuu pääasiassa niiden sisään
valmistusvaiheessa tehtyyn tyhjiöön. Tyhjiön ilmanpaine on huomattavasti pienempi kuin normaali
ilmanpaine, jolloin lämmön johtuminen materiaalin huokosilmassa on selvästi vähäisempää. Tyhjiöeriste
koostuu avoimesta huokoisesta runkomateriaalista, joka mahdollistaa tyhjiön muodostumisen eristeeseen ja
kaasutiiviistä kuoresta. Runkomateriaalina käytetään useimmiten höyrystettyä silikaa. Runkomateriaaleina
voidaan käyttää myös seostettua silikaa, avohuokoista polyuretaania tai tietynlaisia lasivilloja.
Kuorimateriaalina käytetään monikerroksisia alumiinikalvoista ja muovikalvoista koostuvia rakenteita.
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VIP-eristeen rakenne on esitetty kuvassa 9.28. Kuvassa yhdestä kulmasta on poistettu kuorimateriaali. Kuori
on eristeen toiminnan kannalta kriittisin osa, koska kuoren tehtävänä on ylläpitää tyhjiötä eristelevyn
sisäpuolella huomioiden lisäksi se, että VIP-eristeen käyttöikä rakennuseristeenä tulee olla kymmeniä
vuosia. Kuoren tulee estää eristeen sisäisen paineen kasvua sekä eristeen kosteuspitoisuuden kasvua ja
näin ollen taata eristeelle riittävä käyttöikä. Sekä eristeen paineen kasvu, että eristeen kosteuspitoisuuden
kasvu heikentää VIP-eristeen lämpöteknistä toimintaa.

Kuva 9.28.
Tyypillinen
havainnollistamiseksi.

VIP-eristelevy,

jonka

kuorimateriaali

on

poistettu

eristeen

kokonaisuuden

Tyhjiöeristeiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon määrittämiselle ei ole olemassa suomalaista tai
eurooppalaista standardia ja laskenta-arvot ovat tällä hetkellä vielä tulkinnanvaraisia. Eristeiden
vanhenemisen huomioiminen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoissa perustuu ainoastaan laskennallisiin
tarkasteluihin ja laboratoriomittauksiin. Materiaalivalmistajat Keski-Euroopassa ovat hakeneet
rakentamisessa sovellettaville VIP-eristeilleen tietyn instituutin myöntämän sertifikaatin. Yleisesti ottaen
silikasta valmistettujen VIP-eristeiden lämmönjohtavuus on luokkaa 0,006…0,008 W/m·K ja suunnittelussa
edellä mainittuihin arvoihin tulee lisätä lisäkonduktanssi, jonka suuruus riippuu mm. eristeen muodosta (mm.
yhden eristeen paksuudesta, piirin pituudesta ja eristeen pinta-alasta).
3

Rakennussovellutuksiin kehitettyjen VIP-eristeiden tiheys on noin 200 kg/m . Kuvassa 9.29 on esitetty
pelkästään rakennussovelluksiin kehitetty 20 mm:n paksuinen VIP-eriste. Kyseiseen eristeeseen on
asennettu kuorikalvon päälle erillinen pintakerros mustasta lasikuitutekstiilistä, jotta tuotteelle on saatu
parempi mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä palonkesto. Ko. eriste on mm. VTT:n rakentamiseen
sertifioima tyhjiöeriste.

Kuva 9.29.

Pelkästään rakennussovelluksiin kehitetty VIP-eriste.

Kuvassa 9.30 on esitetty muita rakentamiseen soveltuvia VIP-eristeteitä. Kuvan 9.30 vasemman puoleinen
VIP-eriste on pinnoitettu kumilla ja oikeanpuoleinen polystyreenillä. VIP-eristeen pinnoittaminen suojaa
eristettä mekaanisilta ja kemiallisilta rasituksilta.
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Kuva 9.30.
Rakennussovelluksiin kehitetyt VIP-eristeet. Vasemmanpuolinen VIP-eriste on pinnoitettu kumilla ja
oikeanpuoleinen polystyreenillä.

VIP-eristeet ovat saumat oikein tiivistettyinä kohtalaisen vesihöyryntiiviitä, mutta niiden sisäpuolella
suositellaan rakenteissa käytettävän erillistä höyrynsulkua, jotta höyrynsulku estää suhteellisen kosteuden
kasvua ja mahdollista kosteuden tiivistymistä VIP-eristekerrokseen. Eristettä ympäröivän ilman suhteellisen
kosteuden pitämisellä mahdollisimman alhaisena voidaan hidastaa eristeen sisäisen kosteuspitoisuuden
kasvusta aiheutuvaa lämmöneristävyyden heikentymistä. Poikkeuksena ovat kasettimaiset tuotteet (kuva
9.31), joiden kuorimateriaalit voivat olla jo itsessään riittävän vesihöyrytiiviitä.

Kuva 9.31.

Ohuella alumiinilevyllä suojattu VIP-eriste.

VIP-eristeet
eroavat
tavanomaisista
lämmöneristeistä
lämmöneristävyysominaisuuksien
lisäksi
kestävyydeltään sekä asentamisen ja työstämisen kannalta. Näiden ominaisuuksien eroavaisuudet ovat
suurimpana haasteena VIP-eristeiden soveltamiselle tavanomaisessa rakentamisessa.

9.7.8.

Vanhat lämmöneristeet

Korkki
Korkkia käytettiin lämmöneristeenä 1800-luvulta 1950-luvulle asti. Korkki valmistettiin korkkitammen
kuoresta. Välipohjissa käytettiin korkkisilppua, joka oli pullonkorkkitehtaan jätemateriaalia. Korkinmuruja
käytettiin myös kipsin täyteaineena väliseiniä valettaessa. Korkkia kuumentamalla syntyi paisutettu eli
expandoitu korkki. Korkkilevyjä käytettiin lämmöneristeenä mm. ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa sekä sen
3
aikaisissa vaativien tilojen rakenteissa. Expandoidun korkin tiheys oli noin 130…175 kg/m .
Lämmönjohtavuus korkilla oli tuon aikaiseksi materiaaliksi hyvä, λ:n ollessa luokkaa 0,039…0,044 W/m·K.
Lastuvillalevy
Lastuvillalevyä valmistettiin ensimmäisen kerran 1900-luvun alussa puristamalla ja kovettamalla lastuvilla
yhdessä epäorgaanisen sideaineen kanssa muoteissa. Suomessa lastuvillalevyä käytettiin 1920-luvulta
1960-luvulle asti varsin yleisesti seinien sekä ala- ja yläpohjien lämmöneristeinä ja välipohjien
askeläänieristeenä. Suomessa lastuvillalevyn valmistus alkoi 1940-luvulla ja tunnetuin tuotenimi oli Tojalevy.
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Olkilevyt
Olkilevyjä valmistettiin aikoinaan rukiin ja vehnän oljista puristamalla ne kuumuudessa kovaksi levyksi. Levyn
molemmille puolille liimattiin kartonki kuljetuksen aikaiseksi suojaksi ja toisaalta tapetoinnin ja maalauksen
alustaksi. Olkilevyjä valmistettiin 50 mm:n paksuisina. Olkilevyjä käytettiin lähinnä puutalojen ulkoseinissä
lämmöneristeenä ja samalla ne korvasivat rungon väliin asennettuna myös seinän sisä- ja ulkopuolisen
laudoituksen.
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9.8.

Runkomateriaalit

9.8.1.
Yleistä
Kantavissa rakenteissa runkomateriaalina voidaan käyttää betonia, terästä, erilaisia tiiliä, harkkoja ja
kantavia elementtejä sekä puutuotteita, sahatavaraa ja hirttä. Rakennuksen kantava rakenne voi olla paikalla
rakennettu tai elementtivalmisteinen. Rakenteiden lujuuden ja toiminnallisen varmuuden lisäksi rakenteiden
tulee toimia koko käyttöikänsä myös rakennusfysikaalisesti riittävän hyvin. Kantavat rakenteet (esimerkiksi
betoni) ovat usein merkittävässä asemassa, kun arvioidaan koko rakenteen rakennusfysikaalista
käyttäytymistä.
9.8.2.
Betoni
Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja runkoaine, joiden lisäksi käytetään lisä- ja seosaineita
ominaisuuksien tai työstettävyyden muokkaamiseksi. Runkoaineiden valinnalla ja seossuhteiden
määrittämisellä on suuri merkitys betonin kaikkiin ominaisuuksiin. Runkoaineena voidaan käyttää
luonnonkiviaineita tai keinotekoisia kiviaineksia kuten kevytsoraa, masuunikuonaa, lentotuhkaa tai tiili-, lasija betonimursketta.
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Betonin veden- ja kosteudenkestävyys on hyvä, mutta siihen liittyvät rakennusosat ovat yleensä arkoja
kosteudelle. Ns. normaali betoni sisältää suuria määriä vettä valuvaiheessa, jonka tulee ottaa huomioon
rakentamisvaiheessa riittävän pitkällä kuivumisajalla.
Betonin kosteustekniset ominaisuudet määräytyvät betonin huokoisuuden ja huokosjakauman perusteella.
Huokosrakenteeseen ja betonin tiiviyteen vaikuttavat mm. betonin vesisementtisuhde, hydratoitumisaste,
ilmamäärä ja runkoaineen raekoko.
Kapillaarihuokosissa ja suuremmissa huokoisissa vesi voi liikkua vapaasti. Betonissa on kapillaarihuokoisia
sitä runsaammin, mitä suurempi betonin vesisementtisuhde on ja mitä nuorempaa betoni on.
Kapillaarihuokoisten koko on luokkaa 1 µm ja niissä oleva vesi pääsee liikkumaan ja jäätymään. Kun
kapillaarihuokoisista muodostuu katkeamaton ketjusto, pääsee vesi imeytymään kapillaarivoimien
vaikutuksesta hyvin tehokkaasti betoniin. Vesi-sementtisuhteen ollessa alle 0,4 ei betonissa ole lainkaan
kapillaarihuokoisia tai niitä on hyvin vähän. Yleensä betonin työstettävyys vaatii kuitenkin suurempaa
vesisementtisuhdetta.
Esimerkiksi
betonin
vesisementtisuhteen
ollessa
alle
0,6
betonin
työstettävyysominaisuudet säilyvät vielä hyvinä ja muodostuva kapillaariverkosto ei ole jatkuva.
Betonin lämmönjohtavuus kasvaa betonin tiheyden ja raudoitteen määrän kasvaessa. Lämmönjohtavuus on
riippuvainen myös kosteuspitoisuudesta ja lämpötilasta. Betonin lämmönjohtavuus λ on noin 1…2,5 W/m·K.
Betonin suuren ominaislämpökapasiteetin vuoksi betonin kykyä varastoida ja luovuttaa lämpöä voidaan
hyödyntää rakennuksen lämmityksessä ja jäähdytyksessä.
Betoni on hygroskooppinen materiaali, jolla on pienen huokoskoon seurauksena korkea hygroskooppinen
tasapainokosteus. Betonin vesihöyrynläpäisevyys on niin pieni, että betoni voi toimia yksistään rakenteessa
sekä höyryn- , että ilmansulkuna. Betonin vesihöyrynläpäisevyys on riippuvainen useasta tekijästä; mm.
huokosrakenteesta, tiiviydestä, kosteuspitoisuudesta ja lämpötilasta. Esimerkiksi huomattavan kostean
betonin (> 95 % RH) vesihöyrynläpäisevyys on moninkertainen ”kuivan” betonin vesihöyrynläpäisevyyteen
-8
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verrattuna. Betonin K30…K40 vesihöyrynläpäisevyys δν vaihtelee karkeasti välillä 0,1…5·10 m /s.
9.8.3.
Kevytbetoni
Karkaistun kevytbetonin perusraaka-aineet ovat sementti, hiekka, masuunikuona ja vesi. Massa valetaan
muotteihin ja valuvaiheessa massaan lisätään alumiinijauhetta. Alumiinijauhe saa aikaan kemiallisen
prosessin, jossa kehittyy vetykaasua ja massa huokoistuu, jolloin sen tilavuus moninkertaistuu. Massan
jäykistyttyä se paloitellaan haluttuihin kappaleisiin ja höyrykarkaistaan autoklaavissa, jolloin sideaine
hydratoituu lähes täydellisesti ja tuote saavuttaa lopullisen lujuutensa. Kevytbetonista valmistetaan erilaisia
harkkoja ja elementtejä. Kuvassa 9.32 oleva massiiviharkko on tarkoitettu väli- ja ulkoseinäharkoksi ja kuvan
9.33 harkko on eristeharkko, joka on tarkoitettu erityisesti matala- ja passiivienergiarakentamiseen.
Eristeharkko koostuu sisä- ja ulkokuoren lisäksi EPS-eristeestä.

Kuva 9.32.

Kevytbetonista tehty seinäharkko (kuva: H+H Finland Oy)
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Kuva 9.33.

Kevytbetonieristeharkko (kuva H+H Finland Oy)

Kevytbetoniharkot sisältävät valmistuksen jälkeen noin 30 painoprosenttia kosteutta, mikä tulee ottaa
huomioon rakennusaikana. Rakenteen tulee antaa kuivua mahdollisimman pitkään ennen kevytbetonin
pinnoittamista, jotta rakennekosteus kuivuu tehokkaimmin. Kevytbetonin pienestä huokoskoosta johtuen
hygroskooppisella alueella kosteuden poistuminen on hidasta. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti
suurissa rakennepaksuuksissa.
Kevytbetonin vesihöyrynläpäisevyys on melko suuri ja se kasvaa kosteuspitoisuuden noustessa.
Kevytbetonin vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 2…6·10-6 m2/s. Kevytbetoni imee myös kapillaarisesti vettä.
Kapillaarinen imu hidastuu voimakkaasti vesimäärän ylittäessä 55 painoprosentin.
Kevytbetonin lämmönjohtavuus on selvästi muita runkomateriaaleja (poislukien puurakenteet) parempi.
Kuivan kevytbetoniharkon lämmönjohtavuus λ on noin 0,1 W/m·K. Kosteus lisää lämmönjohtavuutta, koska
vesi korvaa osan huokoisten ilmatilavuudesta.
9.8.4.
Kevytsorabetoni
Kevytsorabetonin raaka-aineita ovat kevytsora, sementti ja vesi. Kevytsorabetoni on huomattavasti betonia
kevyempää, sen tiheys on valmistusmassasta riippuen 400…950 kg/m3. Kevytsorabetonista valmistetaan
sekä yksiainaisia kevytsorabetoniharkkoja (kuva 9.34), että eristeharkkoja (kuva 9.35). Eristeharkoissa
lämmöneristeenä on polyuretaania tai paisutettua polystyreeniä.

Kuva 9.34.

Kevytsorabetoniharkko (kuva: Saint-Gobain Weber Oy Ab)
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Kuva 9.35.
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Kevytsorabetonista valmistettu eristeharkko (kuva: Saint-Gobain Weber Oy Ab)

Kevytsorabetoniharkkojen lämmöneristävyys on moniin muihin runkomateriaaleihin verrattuna melko hyvä.
Kevytsorabetonin lämmönjohtavuus λ vaihtelee harkkojen saumaustavasta riippuen välillä 0,21…0,25
W/m·K.
Kevytsorabetoniharkon vesihöyrynläpäisevyys on samaa luokkaa kevytbetonin kanssa. Kevytsorabetonin
-6
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vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 3…6·10 m /s. Kevytsorabetonin kapillaarinen vedenimu on kuitenkin
vähäistä johtuen harkkojen suljetusta huokosrakenteesta.
Kevytsoraharkoista rakennetun ulkoseinärakenteen tasapainokosteus vaihtelee 2…6 painoprosentin välillä ja
perustuksissa ja perusmuureissa 6…10 painoprosentin välillä.
9.8.5.

Tiilet

Poltetut tiilet
Poltettu tiili valmistetaan savesta polttamalla. Sen lisäksi tiilimassaan lisätään hiekkaa ja
julkisivutiilimassoihin lisäksi sahanpurua. Tiilen poltossa tiileen muodostuu avoimia ja suljettuja huokoisia,
joista jälkimmäiset syntyvät sahanpurun palaessa pois. Suljettu huokoisuus parantaa mm. tiilen
pakkasenkestävyyttä. Huokoset voidaan jakaa halkaisijan koon mukaan gravitaatiohuokoisiin (yli 10 µm),
kapillaarihuokoisiin (1…10 µm) ja adsorptiohuokoisiin alle 1 µm). Tiilen huokoisuus vaihtelee välillä 10…50
% siten, että korkean polttoasteen kivillä huokoisuus on pienempi ja huokoskoko suurempi. Mitä
korkeammassa lämpötilassa tiilikivi on poltettu, sitä suurempi on tiilen suurten kapillaarihuokoisten osuus.
Suurin osa tiilen huokoisista on kapillaarihuokoisia, josta seuraa tiilen suuri vedenimunopeus ja kosteuden
johtavuus. Käytännössä tiilestä rakennetun julkisivumuurin vedenimukyky ja –nopeus ovat niin suuret, että
tavallisella viistosateella lähes kaikki seinäpintaan tuleva sadevesi imeytyy rakenteeseen. Poltetun tiilen
2 0,5
kapillariteettikerroin Aw vaihtelee välillä 0,1…0,4 kg/(m ·s ) ja vedenimukyky on noin 7…20 painoprosenttia.
Tiilen vesihöyrynläpäisevyys riippuu voimakkaasti tiilen polttolämpötilasta. Kaiken kaikkiaan tiilen
vesihöyrynläpäisevyys δν on samaa luokkaa mm. kevytsorabetoniharkon ja kevytbetonin kanssa, ollen noin
2…6 ·10-6 m2/s. Tiilen tiheys ja reikäisyys sekä kosteuspitoisuus vaikuttavat tiilen lämmönjohtavuuteen.
Reikätiilen lämmöneristävyys on parempi kuin täyskiven. Poltetun tiilen lämmönjohtavuus on samaa luokkaa
betonin kanssa. Tiilen lämmönjohtavuus λ on luokkaa 1…2 W/m·K.

Kalkkihiekkatiilet
Kalkkihiekkatiilen raaka-aineet ovat kvartsipitoinen hiekka, kalkki ja vesi. Kalkkihiekkatiiltä ei valmisteta
polttamalla, vaan tiiliaihioiden valmistuksen jälkeen ne höyrykarkaistaan autoklavissa.
Kalkkihiekkatiilen huokoisuus vaihtelee karkeasti välillä 20…35 %. Huokoiset ovat runkoaineiden välisiä
ilmaonteloita, joiden läpi kulkee neulamaisia ja levymäisiä kiteitä. Huokosjakauma on sellainen, että pienten
(0,01…0,1 µm) huokoisten osuus koko huokostilavuudesta on suuri. Tämän takia kalkkihiekkatiilen
hygroskooppinen tasapainokosteus on korkea ja kapillaarinen vedenimu pieni verrattuna poltettuun tiileen.
Kalkkihiekkatiili imee kapillaarisesti suhteellisen hitaasti vettä. Mittauksissa kalkkihiekkatiilen
kosteuspitoisuuden on todettu olevan maksimissaan noin 4 painoprosenttia. Kalkkihiekkatiilen
vesihöyrynläpäisevyys kasvaa kosteuspitoisuuden noustessa, mutta kalkkihiekkatiili läpäisee selvästi
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poltettua tiiltä huonommin vesihöyryä, mutta kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi betoni. Kalkkihiekkatiilen
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 0,6…1,3 ·10-6 m2/s.
9.8.6.
Puu
Suomessa puulajeista rakentamiseen käytetään eniten mäntyä ja kuusta. Niiden lisäksi käytetään koivua ja
jonkin verran haapaa sekä terva- ja harmaaleppää. Runkorakenteet tehdään lähes poikkeuksetta männystä
tai kuusesta. Puulle ja siitä tehtävälle sahatavaralle on ominaista laadun suuri keskinäinen vaihtelu saman
puulajinkin sisällä. Myös puun koostumus eri suunnissa on erilainen. Esimerkiksi pintapuu on pehmeää ja
sydänpuu kovaa ja kestävämpää. Eri puulajeilla on lisäksi erilainen solurakenne ja kemiallinen koostumus.
Puu on huokoinen, hygroskooppinen ja kapillaarinen materiaali, jonka johdosta puun ominaisuudet
muuttuvat voimakkaasti mm. ympäristön kosteuden ja lämpötilan mukaan.
Puun solut ovat putkirakenteita, joiden pituus on 1…9 mm ja halkaisija on 0,01…0,3 mm. Puun
huokosrakenne antaa puulle lämpöä eristäviä ominaisuuksia. Puun lämmönjohtavuus riippuu mm. puun
tiheydestä, kosteuspitoisuudesta, lämpötilasta ja syitten suunnasta. Esimerkiksi kuusen lämmönjohtavuus
λ on kohtisuoraan syitä vasten luokkaa 0,12…0,13 W/m·K ja syiden suuntaan 0,30 W/m·K. Männyllä on
lähes vastaavat arvot. Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoina voidaan käyttää arvoa 0,12…0,18 W/m·K.
Puun kapillaari-imu on selvästi voimakkaampaa syiden suuntaan kuin syitä kohtisuoraan.
Kapillariteettikerroin Aw syiden suuntaan on noin 0,016 kg/m2·s0,5 ja syitä vastaan kohti suoraan noin 0,004
2 0,5
kg/m ·s . Puun vesihöyrynläpäisevyys on pieni ja se kasvaa jonkin verran kosteuspitoisuuden kasvaessa.
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Puun vesihöyrynläpäisevyys vaihtelee paljon olleen keskimäärin välillä 0,2…3,5 ·10 m /s.
9.8.7.
Puutuotteet
Puutuotteina tässä alaluvussa käsitellään hirttä, liima- ja kertopuuta sekä ristiinlaminoitua massiivipuulevyä.
Hirsi
Hirrellä tarkoitetaan massiivipuista pyörö- tai höylähirttä, jotka on valmistettu yhdestä puusta sekä
lamellihirttä, joka koostuu kahdesta tai useammasta yhteen liimatusta puulamellista. Hirret ovat yleensä
mäntyä, kuusta käytetään vähemmän.
Hirren lämmönjohtavuuteen vaikuttaa hirren tiheys ja paksuus. Hirsiseinän tiheyden olleessa 350…500
kg/m3, on lämmönjohtavuus λ noin 0,13 W/m·K eli samaa tasoa sahatavaran kanssa. Myös hirren
vesihöyrynläpäisevyys on samaa luokkaa kuin sahatavaralla vaihdelleen vastaavasti kosteuspitoisuuden
mukaan.
Liimapuu
Liimapuu koostuu höylätyistä toisiinsa liimatuista puun syiden suuntaisista puulamelleista. Liimapuuntiheys
3
on noin 410…470 kg/m . Liimapuun valmistuksessa käytetään kuusi- ja mäntysahatavaraa. Liimapuun
valmistuksessa käytettävät liimat vaikuttavat lämpö- ja kosteusteknisiin ominaisuuksiin. Yleensä liimana
käytetään fenoliresorsinoliimaa tai melamiiniliimaa. Liimapuupalkin pinta käsitellään tehtaalla pinnoitteella,
kuten puusuoja-aineella tai lakalla, joka estää liian nopeasta kuivumisesta aiheutuvia halkeamia. Liimapuun
lämmönjohtavuus on samaa luokkaa sahatavaran kanssa.
Kertopuu
Kertopuu on havuviiluista yhteen liimaamalla valmistettu puulevy, -palkki tai –tolppa. Kertopuupalkin ja –
levyn tiheys on 480…510 kg/m3 ja kertopuutolpan 410…440 kg/m3. Kertopuutuotteet ovat lujia, tasalaatuisia
ja käsittelemättöminä säänkestävyydeltään verrattavissa kuusisahatavaran ominaisuuksiin. Kertopuun
lämmönjohtavuutena λ voidaan käyttää puulle yleisesti käytettyä arvoa 0,13 W/m·K. Kertopuun
vesihöyrynläpäisevyys on voimakkaasti riippuvainen viilujen syiden suuntautuneisuudesta. Kertopuulevyn
vesihöyrynläpäisevyys δν syiden suuntaan on noin 5 ·10-6 m2/s ja syitä vastaan kohtisuorassa noin 0,5 ·10-6
m2/s. Kertopuupalkin vesihöyrynläpäisevyys δν syiden suuntaan on noin 7 ·10-6 m2/s ja syitä vastaan
kohtisuorassa noin 0,3 ·10-6 m2/s.
Massiivipuutuotteet
Ristiinlaminoitu massiivipuulevy valmistetaan laminoimalla puulamellilevyjä ristikkäin. Valmistusprosessin
alkupäässä sahatavaran lajittelun jälkeen 3-4 metriä pitkät laudat jatketaan sormijatkokin aina 16 metriin
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saakka. Yhden puulamellin paksuus on 19…42 mm ja eri lamelliyhdistelmillä saatava suurin paksuus 400
mm. Enimmillään yksi elementti voi olla lähes kolme metriä leveä. Käytettävä puu on yleensä kuusta, joskus
käytetään myös mäntyä ja lehtikuusta. Massiivipuulevyn ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin puulla.
Levyn tiheys on 470 kg/m3. Lämmönjohtavuus λ on luokkaa 0,11..0,12 W/m·K. Massiivipuulevyn
vesihöyrynläpäisevyys on puun tavoin riippuvainen vallitsevasta kosteusolosuhteesta. Karkeasti alle 70 %
RH:n kosteudessa vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 0,1..0,5 ·10-6 m2/s ja yli 70 % RH:n kosteudessa
-6
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0,5…1,3 ·10 m /s. Massiivipuuelementti voi olla esimerkiksi rakennuksen runkona (kuva 9.36).

Kuva 9.36.
Massiivipuuelementti työmaalla. Valmis tuote voi olla lähes kolme metriä leveä, 16 metriä pitkä ja 400
mm paksu levy.

9.8.8.
Teräs
3
Teräs on materiaalina homogeenista ja isotrooppista. Teräksen tiheys on 7850 kg/m ja ruostumattoman
3
teräksen hieman suurempi, 7900…8000 kg/m . Teräs johtaa erittäin hyvin lämpöä. Teräksen
lämmönjohtavuus λ on 50 W/m·K. Myös ruostumattoman teräs johtaa hyvin lämpöä, mutta sen
lämmönjohtavuus λ on selvästi terästä pienempi ollen 15…30 W/m·K.
9.8.9.
Alumiini
Rakenteissa käytettävän alumiinin ominaisuuksia on paranneltu seosaineilla (Cu, MG, Si, Zn).
Alumiiniseoksen tiheys on 2700 kg/m3. Alumiinin lämmönjohtavuus on terästäkin suurempi, ollen noin 160
W/m·K. Alumiinipinnan emissiviteetti ε on hyvin pieni ja huomattavasti alhaisempi kuin monen muun
rakennusmateriaalin. Kirkkaan alumiinipinnan emissiviteetti ε on 0,005…0,009 ja oksidoituneen pinnan
0,20…0,33.
9.8.10.
Luonnonkivet
Luonnonkivet ovat suhteellisen raskaita, lujia ja kestäviä. Rakennuskivet voidaan jakaa koviin, keskikoviin ja
pehmeisiin. Kovia rakennuskiviä ovat esimerkiksi graaniitit, gabrot, diabaasit ja kvartsiitit, keskikovia
marmorit ja pehmeitä ovat vuolukivet. Luonnonkiven ominaisuudet riippuvat kiven mineraalikoostumuksesta
ja rakenteesta, kuten raekoosta, suuntautuneisuudesta, huokoisuudesta ja rakoilusta. Kivilajien
ominaisuudet vaihtelevat samankin esiintymän eri kohdissa. Luonnonkivien tiheys vaihtelee karkeasti välillä
1600…3000 kg/m3, joista alhaisimmat tiheydet ovat kalkkikivillä ja korkeimmat graniitilla.
Luonnonkivillä on hyvä kulutuksen-, kosteuden- ja säänkestävyys. Kivet eivät käytännössä juurikaan päästä
vesihöyryä lävitseen ja niiden vedenimukyky on erittäin pieni. Punaisen graniitin vesihöyrynläpäisevyydeksi
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δν on mitattu 0,005…0,01 ·10
m /s. Kivien tiiviydestä johtuen luonnonkiviverhous muodostaa
seinärakenteen ulkopintaan erittäin huonosti vesihöyryä läpäisevän pinnan. Vaikka luonnonkivien
kosteusmuodonmuutokset ovat vähäisiä, toispuolisesti kastuvat ohuet kalkkikivi- ja marmorilaatat saattavat
käyristyä.
Luonnonkivien lämmönjohtavuus λ on samaa suuruusluokkaa betonin lämmönjohtavuuden kanssa lukuun
ottamatta vuolukiveä, jonka lämmönjohtavuus on keskimäärin muita luonnonkiviä jonkin verran korkeampi.
Vuolukiven lämmönjohtavuus λ on noin 6,5 W/m·K ja muiden luonnonkivien keskimäärin 1…3,5 W/m·K.
Kiven tiheydellä on myös merkitystä lämmönjohtavuuteen.
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9.9.

Sisälevyt ja pintamateriaalit

9.9.1.
Yleistä
Sisälevyjä valmistetaan useista eri materiaaleista ja niitä käytetään rakennusten sisäpintojen verhouksena ja
verhousten alustana. Sisäverhouslevyille on tärkeää, että niiden kosteuden ja lämpötilan muutosten
aiheuttamat muodonmuutokset ovat mahdollisimman pieniä. Märkätiloihin tarkoitettuja sisälevyjä
valmistetaan erikseen. Levyistä on kerrottu myös kohdassa 9.6.3 (tuulensuojalevyt).
9.9.2.
Puupohjaiset levyt
Puupohjaisia levyjä ovat mm. erilaiset puukuitulevyt, OSB-levy, lastulevy ja vaneri.
Puukuitulevyt
Puukuitulevyjä valmistetaan puu- ja puuaineisten kasvien kuiduista paineen ja lämmön avulla. Puukuidut
tarttuvat toisiinsa huopautuksella ja ligniinin avulla, eikä valmistuksessa yleensä käytetä liimoja.
Puukuitulevyjen rakenne on hyvin tasakoosteinen. Puukuitulevyt jaotelleen standardin EN-316 mukaan
kolmeen pääryhmään (märkämenetelmä):
- Kovalevyt, joiden tiheys on vähintään 900 kg/m3
- Puolikova kuitulevy tai rakennelevy, joiden tiheys vaihtelee 400…900 kg/m3
- Huokoiset kuitulevyt, joiden tiheys vaihtelee välillä 230…400 kg/m3
Kovalevyt ovat lujia ja paksuudeltaan 2…6 mm. Kovalevyn kosteudenkestävyys on hyvä ja sen
vesihöyrynläpäisevyys on selvästi pienempi kuin muilla puukuitulevyillä. Kovalevyn vesihöyrynläpäisevyys δν
on noin 0,3 ·10-6 m2/s. Kovalevyn lämmönjohtavuus on jonkin verran riippuvainen kosteusolosuhteesta.
Lämmönjohtavuus λ vaihtelee välillä 0,11…0,14 W/m·K.
Puolikovat kuitulevyt ovat 6..12 mm paksuja levyjä. Puolikovan puukuitulevyn lämmönjohtavuus λ vaihtelee
välillä 0,1…0,18 W/m·K. Puolikova puukuitulevy läpäisee vesihöyryn kovaa kuitulevyä enemmän. Puolikovan
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puukuitulevyn vesihöyrynläpäisevyys δν vaihtelee kosteusolosuhteiden ja tiheyden mukaan välillä 0,5…3 ·10
2
m /s.

-

6

Puukuitulevyistä huokoiset puukuitulevyt sekä eristävät lämpöä parhaiten, että läpäisevät vesihöyryä eniten.
Huokoisten puukuitulevyjen lämmönjohtavuus λ vaihtelee välillä 0,05…0,06 W/m·K. Myös huokoisten
puukuitulevyjen lämmönjohtavuus on jonkin verran riippuvainen kosteusolosuhteesta. Huokoisen
puukuitulevyn vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 5..6 ·10-6 m2/s.
Eräs puolikova kuitulevy on MDF-levy, joka valmistetaan kuivausmenetelmällä kuumapuristamalla se
havupuukuidusta ja sideaineesta. Sideaineena käytetään esimerkiksi formaldehydihartseja. MDF-levyn
tiheys on noin 600…800 kg/m3. MDF-levy kestää jonkin verran kosteutta, mutta se turpoaa kastuessa, joten
se ei sovi ulkokäyttöön.
OSB-levy
OSB-levy on kolmikerroslevy, joka on tehty pitkistä, kapeista ja suurikokoisista puulastuista (kuva 9.37)

Kuva 9.37.

OSB-levy

OSB-levyt jaetaan käyttötilamäärittelyn mukaan. OSB 2 –levy on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. OSB-levyn
lämpö- ja kosteustekninen käyttäytyminen on samankaltaista kuin massiivipuulla. OSB-levyn
lämmönjohtavuus kasvaa kosteuspitoisuuden kasvaessa. Lämmönjohtavuus λ on välillä 0,11…0,14 W/m·K.
OSB-levy päästää huonosti vesihöyryä lävitseen. Sen vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 0,17·10-6 m2/s
Lastulevy
Lastulevy valmistetaan puulastuista (90 %), jotka puristetaan lämmössä kovettuvien liimojen avulla levyiksi.
Liimana
käytetään
pääasiassa
ureaformaldehydiliimaa
tai
paremmin
kosteutta
kestävää
ureamelamiiniformaldehydihartsia. Lastulevyt jaetaan standardin mukaan seitsemään luokkaan P1…P7,
joista sisäkäyttöön on tarkoitettu yleislastulevy P1, kalustelastulevy P2, kuormitusta kestävämpi levy P4 ja
raskasta kuormitusta kestävä lattialastulevy P6. Kuvassa 9.38 on esitetty erilaisia lastulevyjä.

Kuva 9.38.

Palasia erilaisista lastulevyistä
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Perusominaisuuksiltaan lastulevy on verrattavissa puuhun. Lastulevyn lämmönjohtavuus λ on luokkaa
0,11…0,14 W/m·K. Lastulevyn vesihöyrynläpäisevyys δν on jonkin verran OSB-levyä suurempi, ollen
-6
2
tuotteesta riippuen välillä 0,2…0,7·10 m /s.

Vaneri
Vaneri valmistetaan liimaamalla yhteen päällekkäin kolme tai useampia puuviiluja. Liimauksessa käytetään
pääasiassa fenoli-formaldehydiliimaa ja pieniä määriä ureaformaldehydiliimoja. Suomessa valmistetaan
koivuvanerin lisäksi, combi- ja peilikuvakombivaneria, jotka koostuvat sekä koivu-, että havuviilusta. Näiden
lisäksi tehdään havuvaneria, jossa viilut ovat kuusta tai mäntyä. Sisätiloissa käytetään lähinnä koivuvaneria,
joka on vanereista lujinta ja kestävintä.
Vanerien lämmönjohtavuudet vaihtelevat sekä vanerityypin, että kosteuspitoisuuksien mukaan. Havuvanerin
lämmönjohtavuus on hieman parempi kuin kombi- ja koivuvanerin. Havuvanerin lämmönjohtavuus vaihtelee
kosteuspitoisuuden mukaan välillä 0,09…0,13 W/m·K ja kombi- ja koivuvanerin välillä 0,13…0,19 W/m·K.
Vanerien
vesihöyrynläpäisevyys
on
erittäin
voimakkaasti
kosteuspitoisuusriippuvainen,
sen
vesihöyrynläpäisevyys kasvaa korkeimmissa kosteuksissa selvästi. Vanerin vesihöyrynläpäisevyys kuivissa
-6
2
olosuhteissa on karkeasti samaa luokkaa OSB-levyn kanssa eli δν on noin 0,1…0,3·10 m /s. Kosteissa
-6
2
olosuhteissa (> 75 % RH) vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 0,3…1·10 m /s.
9.9.3.
Kipsi- ja sementtipohjaiset levyt
Kipsipohjaisia levyjä ovat kipsikartonkilevy, komposiittikipsilevy ja puu-kipsilevy. Sementtipohjaisia levyjä
ovat kuitusementtilevy, lasikuituverkolla vahvistettu sementtilevy ja sementtilastuvillalevy.
Kipsikartonkilevy
Kipsi-kartonkilevyt ovat kartongilla verhoiltuja kipsilevyjä, joiden valmistuksessa käytetään kipsiä, vettä,
lisäaineita ja niiden pinnassa on kartonki. Kipsikartonkilevyjä eli lyhyemmin sanottuna kipsilevyjä käytetään
kuivissa sisätiloissa. Kipsilevy päästää hyvin vesihöyryä lävitseen, sen vesihöyrynläpäisevyys δν on karkeasti
välillä 3…9·10-6 m2/s. Kipsilevyn lämmönjohtavuus on jonkin verran riippuvainen tiheydestä, lämpötilasta ja
kosteuspitoisuudesta. Kipsilevyn lämmönjohtavuus λ on 0,19…0,22 W/m·K.
Komposiittikipsilevy
Komposiittikipsilevy on akryylipinnoitteella ja lasikuituverkolla vahvistettu, kipsin lisäksi vahaa ja täyteainetta
sisältävä levy. Komposiittikipsilevy on tarkoitettu käytettäväksi asuntojen märkätiloissa. Komposiittikipsilevy
läpäisee kipsikartonkilevyn tapaan hyvin vesihöyryä, eikä vesihöyrynläpäisevyys juuri muutu lämpötila- tai
-6
2
kosteusolosuhteiden mukaan. Komposiittikipsilevyn vesihöyrynläpäisevyys δν on 3,6·10
m /s ja
lämmönjohtavuus λ on sama kuin kipsikartonkilevyllä eli 0,19…0,22 W/m·K.
Puukipsilevy
Puukipsilevy sisältää noin 83 % kipsiä ja 15 % puulastuja. Puukipsilevyä käytetään sisätiloissa kipsilevyn
tapaan sekä paloa suojaavissa rakenteissa. Puukipsilevyn lämmönjohtavuus on hieman kipsilevyä suurempi,
ollen noin 0,24 W/m·K. Puukipsilevyn vesihöyrynläpäisevyys sen sijaan on selvästi kipsilevyä alhaisempi.
-6
2
Puukipsilevyn vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 0,6·10 m /s.
Kuitusementtilevy
Kuitusementtilevyjä valmistetaan portlandsementistä, filleristä, kiilteestä ja selluloosasta. Levyn pinta voi olla
vahvistettu esimerkiksi lasikuituverkolla (kuva 9.39) tai se voi olla päällystetty vedeneristeellä.
Kuitusementtilevy on veden- ja kosteudenkestävä levy, jota käytetään märkätiloissa ja paloa osastoivissa
rakenteissa.

RIL 255-2013
Luku 9 Toimituksellinen kooste kommentointia varten /Kimmo Lähdesmäki 28062013

Kuva 9.39.
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Lasikuituverkolla vahvistettuja kuitusementtilevyjä

Sementtipohjaiset levyt läpäisevät vesihöyryä heikosti ja ne imevät kapillaarisesti vettä. Kuitusementtilevyn
vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 1·10-6 m2/s ja lämmönjohtavuus λ on 0,25 W/m·K.
Sementtilastuvillalevy
Sementtilastuvillalevy tehdään sementistä, puulastusta ja vedestä ja sitä käytetään lähinnä akustiikka- ja
sisustuslevyinä. Tuote kestää hyvin kosteutta ja se on hygroskooppinen. Puulastuista ja sementistä tehtyjen
levyjen aiheuttamat muodonmuutokset ovat suuremmat kuin kuitusementtilevyllä. Sementtilastuvillalevyn
-6
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lämmönjohtavuus λ on noin 0,09 W/m·K ja vesihöyrynläpäisevyys δν on 4…5 ·10 m /s.
9.9.4.
Metallilevyt
Metallilevyistä sisäverhouslevyinä esimerkiksi sisäkatoissa voidaan käyttää teräsohutpoimulevyä. Pelkästään
teräsohutlevy ei tuo rakenteeseen lisälämmöneristystä, mutta ns. elementtirakenteisena, jossa
teräsohutlevyn välissä on lämmöneriste, tuotetta voidaan käyttää myös lämmöneristeenä.
9.9.5.
Muovi- ja komposiittilevyt
Muovilevyjä voidaan valmistaa mm. ABS-muovista, akryylista, polyesteristä, polykarbonaatista ja
polypropeenista. Akryylista valmistetaan rakentamiseen liittyen mm. lasituksia (suojalasitukset esimerkiksi
parvekkeissa) ja kattokupuja. Akryylilevyt valmistetaan valamalla tai suulakepuristamalla ja niillä on korkea
valonläpäisevyys, joten niitä käytetään mm. rakennuslasituksissa (sisäpihakatot, autokatokset),
kattovalokuvuissa sekä parveke- ja porraskaiteissa. Muovilevyjen lämmönjohtavuus λ on karkeasti luokkaa
0,20 W/m·K.
Julkisivuissa käytettävä komposiittilevy (kuva 9.40) koostuu tyypillisesti kahdesta metallilevystä, joissa
pintamateriaaleina voidaan käyttää esimerkiksi muovipinnoitettua terästä, ruostumatonta terästä, alumiinia,
kuparia tai messinkiä. Julkisivujen lisäksi metallirakenteisia komposiittilevyjä voidaan käyttää sisätiloissa mm.
alaslaskettujen kattojen verhouksissa.
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Kuva 9.40.

Komposiittilevyllä tehty julkisivu.

Alumiinikomposiittilevyt koostuvat kahdesta 0,2…0,5 mm:n paksuisesta alumiinilevystä ja niiden välissä
olevasta polyetyleeni- tai polyeteenikerroksesta. Alumiinipinta on pinnoitettu käyttötarkoitukseen sopivalla
pinnoitteella, esimerkiksi polyesteripinnoitteella. Alumiinikomposiittilevyä käytetään myös mm.
julkisivuverhouksiin. Alumiinikerroslevyjen välissä voi olla myös PU-vaahtoa.
Kuparikomposiittilevy koostuu kahdesta 0,3 mm:n vahvuisesta kuparilevystä, joiden välissä paloluokituksen
täyttävä jäykiste. Kuparikomposiittilevyä voidaan käyttää myös julkisivuverhouksena.
Komposiittilevy voidaan valmistaa myös hiili- ja lasikuitulevyn yhdistelmästä tai hiilikuitulevyistä, joiden
välissä on PU-vaahtoa ja lasikuitulevyistä, joiden välissä on PU-vaahto.
9.9.6.

Muut levyt

Magnesiittilevy
Magnesiittilevyn (kuva 9.41) pääraaka-aineet ovat magnesiumoksidi ja magnesiumkloridi. Sen lisäksi
valmistuksessa käytetään perliittiä, sahajauhoa ja täyteaineita. Levyn vahvisteena on polytetrafluorieteenikuitumatto. Magnesiittilevyä käytettään rakennuksien ulko- ja sisätiloissa mm. ulkoseinissä rappauksen
alustana, seinien päällysrakenteena, alakatoissa, keraamisten laattojen ja vedeneristysten alustana sekä
rakenteiden paloeristeenä. Levyjen paksuus on 3…20 mm. Magnesiittilevyn lämmönjohtavuus λ on luokkaa
0,14 W/m·K.

Kuva 9.41.

Magnesiittilevy

Kalsiumsilikaattilevy
Kalsiumsilikaattilevy (kuva 9.42) valmistetaan selluloosalla vahvistetusta kalsiumsilikaatista ja sen tiheys on
3
noin 1160 kg/m . Levyt ovat 6…15 mm vahvuisia ja ne ovat valkoisia. Kalsiumsilikaattilevyä voidaan käyttää
seinä- ja kattorakenteissa erityisesti kohteisiin, joissa rakenteilta vaaditaan mm. palo- ja kosteuskestävyyttä.
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Kalsiumsilikaattilevyä käytetään esimerkiksi kosteutta keräävän seinärakenteen pinnassa, koska
kalsiumsilikaatti pystyy varastoimaan rakenteesta siirtyvän kosteuden ja luovuttamaan sen vähitellen
sisäilmaan. Kalsiumsilikaattilevy toimii tällöin rakenteessa myös jossain määrin suoloja keräävänä puskurina.
Kalsiumsilikaattilevyn kemialliset ominaisuudet eivät suosi homeen kasvua. Kalsiumsilikaattilevyt asennetaan
kivirakenteisen seinän sisäpintaan tilanteesta riippuen sementtilaastilla tai tarkoitukseen sopivalla
erikoislaastilla. Kiinnityksessä voi käyttää lisäksi mekaanisia kiinnikkeitä. Kalsiumsilikaattilevyn pinta
käsitellään pohjusteella ennen päälle tulevia maali-, rappaus- tai tasoitekerroksia. Kalsiumsilikaattilevyn
lämmönjohtavuus λ on noin 0,35 W/m·K ja vesihöyrynläpäisevyys δν luokkaa 1 ·10-6 m2/s.

Kuva 9.42.

9.9.7.

Kalsiumsilikaattilevy

Pintamateriaalit

Tapetit
Tapetti on ohutta seinän pintamateriaalia, useimmiten paperia, vinyyliä, polyesteri- ja selluloosakuitua tai
lasikuitua.
2

Paperitapetissa käytetään paperia, joka on kirjoituspaperia hieman paksumpaa, tiheydeltään noin 100 g/m .
Väriaineina voidaan käyttää esimerkiksi vedenkestävää painoväriä, jolla saadaan tapettiin haluttu väri ja/ tai
kuvio. Pyyhkimistä kestävät paperitapetit pinnoitetaan hyvin ohuella muoviaineskerroksella. Muoviainesta on
muutama gramma neliötä kohden. Pellavaöljypintaisissa paperitapeteissa pinta on nimenmukaisesti
pellavaöljyä. Paperitapetit ovat hyvin vesihöyryäläpäiseviä, mikäli kiinnitysliisteri on valittu oikein.
Vinyylitapetin pinnassa on paksu vinyylikerros, jonka takia näillä tapeteilla on paras kulutuksen- ja
pesunkesto. Vinyylitapetin pohjakerros voi olla paperi- tai kuitupohjainen. Vinyylitapetit läpäisevät vesihöyryä
selvästi paperitapetteja vähemmän.
Non woven eli polyesteri- ja selluloosakuiduista valmistettu tapettimateriaali on tehnyt mahdolliseksi uuden ja
helpomman tapetointitavan. Koska materiaali on mittansa pitävä, se ei vaadi vettymisaikaa. Liima voidaan
levittää telalla suoraan seinään ja kuiva tapetti tasoittaa lastalla perään. Non woven -tapettilaatuja on monia
erilaisia ja kiinnitysaineet valitaan sen mukaan.
Lasikuitutapetti on lasikuitukangasta; lasikuitusäikeistä kutomalla tai vastaavalla tavalla muodostettua,
perinteisesti hieman säkkikangasta muistuttavaa seinämateriaalia. Lasikuitutapetti asennetaan liisteröityyn
seinään, joka kuivumisen jälkeen maalataan.
Maalaustapetti valmistetaan polyesteriselluloosakuidusta ja se voidaan maalata millä tahansa maalilla
päälle. Korjausrakentamisessa käytetään myös tasoitetapettia, joka voidaan asentaa selvästi
epätasaisemmalle pohjalle, esimerkiksi rappauspinnan päälle. Tasoitetapetin pinta voidaan maalata
esimerkiksi dispersio- tai akryylimaalilla tai pinnoittaa toisella tapetilla, esimerkiksi paperi- tai vinyylitapetilla.
Keraamiset laatat
Keraamiset laatat valmistetaan polttamalla. Saven lisäksi raaka-aineina käytetään kvartsia ja maasälpää.
Lisäksi laattojen valmistuksessa käytetään mm. talkkia, wollastoniittia, kaliittia ja dolomiittia. Raaka-aineita,
seossuhteita ja polttotapaa vaihtelemalla keraamisille laatoille saadaan erilaisia ominaisuuksia.
Valmistusmenetelmän mukaan keraamiset laatat jaetaan märkäpuristettuihin, kuivapuristettuihin ja
valettuihin laattoihin. Keraamisen laatat pinta voidaan myös lasittaa, jolloin pinta saadaan tiiviiksi ja
paremmin kulutusta kestäväksi.
Keraamisia laattoja ovat mm. kaakelilaatta, klinkkerilaatta, mosaiikkilaatta ja keraaminen tiililaatta.
Yleisemmin sisäseinien verhouslaattana käytetään kaakelilaattaa, joka valmistetaan kuivapuristamalla.
Klinkkeri-, mosaikki- ja keraamisia tiililaattoja voidaan käyttää seinien laatoittamiseen sisä- ja ulkotiloissa.
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Laattojen vedenimukyky vaihtelee laattatyypin mukaan. Kaakelilaattojen vedenimukyky on suurin (> 10 %).
Klinkkerilaattojen vedenimukyky on alle 10 %. Keraamisten laattojen vesihöyrynläpäisevyys vaihtelee
laattatyypin mukaan. Koko laatoitetun pintarakenteen vesihöyrynläpäisevyyteen vaikuttaa oleellisesti myös
saumojen määrä (pinta-ala), joka on riippuvainen laatoituksen koosta.
Kirjallisuutta lukuun 9.9:
EN 316 2009
RT 37721 2009
Siikanen 1998
Pro Puu ry 2004
Vinha et al. 2005
Vinha 2007
Hyttinen 2010
RT R-36743 2004
RT 34-10761
materiaalivalmistajien www-sivut

9.10.
9.10.1.

Lattiapäällysteet ja alusmateriaalit
Yleistä

Lattiapäällysteet valitaan tilan käyttötarkoituksen mukaan. Yleisimmin käytettyjä lattian päällystemateriaaleja
ovat puusta tehdyt tai puupohjaiset materiaalit (parketit, lattialankut), laatoitukset (keraaminen-, kivi-, korkki-,
muovi- tai linoleumlaatoitus), mattomaisen päällysteet (muovi- linoleum- ja tekstiilimatto) tai laminaatti.
Riippuen lattiapäällysteestä se joko kiinnitettään alustaan esimerkiksi liimaamalla tai se jätetään ns.
kelluvaksi päällysteeksi. Kelluvien lattiapäällysteiden, kuten lautaparkettien ja laminaattien alle käytetään
alusmateriaalia. Alusmateriaalin ominaisuudet vaikuttavat oleellisesti mm. koko lattian pintarakenteen
vesihöyrynläpäisevyyteen, useimmiten huomattavasti enemmän kuin varsinainen lattiapäällyste.
Liimattavissa päällysteissä sekä liiman kerrosvahvuudella, että liiman ominaisuuksilla on merkitystä koko
lattian pintarakenteen vesihöyrynläpäisevyyteen.
Alusmateriaalien vesihöyrytiiviydestä johtuen esimerkiksi liimattu parketti läpäisee vesihöyryä
kokonaisuudessaan enemmän kuin alusmateriaalin kanssa asennettu kelluva parketti.
Sen lisäksi on olemassa alusmateriaaleja, joita käytetään kohteissa, joissa esimerkiksi alapohjassa on
jatkuvaa kosteusrasitusta, eikä varsinaista lattiapäällystettä voida asentaa ns. normaalin alusmateriaalin
päälle.

9.10.2.

Liimattavat päällysteet

Tekstiilimatot
Tekstiilimatoista yleisempiä lattiapäällysteitä ovat kokolattiamatot, jotka ovat koko huoneen tai tilan
lattiapinta-alan peittävä matto. Kokolattiamatot koostuvat useasta kerroksesta. Valmistustekniikasta johtuen
kerrosten rakenne poikkeaa toisistaan. Pintarakenne muodostuu varsinaisesta tekstiilistä, usein
nukkalangasta ja pohjarakenteena voi olla loimilanka, pohjakangas tai alusvaahto. Matossa voi olla myös
välikerros, jonka muodostavat pohjakangas ja nukan kiinnitykseen käytetty lateksiliima.
Muovimatot
Muovimattojen rakenne vaihtelee muovimaton tyypistä riippuen. Muovimattojen tärkein raaka-aine on PVCmuovi eli polyvinyylikloridi. PVC on sellaisenaan väritön, kova ja hauras raaka-aine. Lisäämällä sopivia
pehmittimiä saadaan siitä notkea ja taipuisa tuote. Muovimatot valmistetaan joko kalanterointimenetelmällä
tai sivelymenetelmällä sekä näiden menetelmien yhdistelmänä.
Koostumuksensa ja rakenteensa mukaan muovimatot ryhmitellään kolmeen ryhmään:
- yksiaineiset eli homogeeniset muovimatot
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kerrokselliset muovimatot
eri aineiset eli heterogeeniset muovimatot

Yksiaineiset eli homogeeniset muovimatot ovat pinnasta pohjaan samaa aineseosta. Mattojen paksuudet
vaihtelevat noin 1,5… 4 mm välillä.
Kerrokselliset muovimatot koostuvat erilaisista muovikerroksista. Kulutuskerroksena on kirkas PVC-kalvo,
jossa ei ole täyteaineita ja sen paksuus on yleisemmin 0,2…0,8 mm. Kerroksellisten mattojen
kokonaispaksuudet ovat samaa luokkaa homogeenisten muovimattojen kanssa.
Eri aineiset eli heterogeeniset muovimatot koostuvat kulutuskerroksesta, joka on kirkasta tai polyuretaanilla
vahvistettua PVC-muovia. Eriaineiset muovimatot ovat pääasiassa joustovinyylejä. Aikaisemmin pohjan
raaka-aineena käytettiin polyesteri- ja juuttihuopaa.
Homogeenisia muovimattoja käytetään julkisten tilojen lattioissa, koska ne kestävät paremmin kulutusta.
Kerrokselliset muovimatot läpäisevät maton rakenteesta johtuen paremmin vesihöyryä kuin homogeeniset
julkisten tilojen matot.
Märkätiloihin tarkoitetut muovimatot toimivat märkätiloissa sekä vedeneristyskerroksena, että
pintamateriaalina. Märkätiloihin tarkoitettujen muovimattojen paksuudet ovat noin 1,5 mm.
Eri valmistajien muovimattojen vesihöyrynläpäisevyyksissä on eroja. Karkeasti homogeenisten julkisten
6
tilojen ja märkätilojen muovimattojen vesihöyrynvastukset, Zν, ovat luokkaa on 1…3 ·10 s/m ja asuintiloissa
6
käytettävien kerroksellisten muovimattojen 0,1…0,7 ·10 s/m.

Muovilaatat
Muovilaattoja ovat PVC-laatat ja kvartsivinyylilaatat. Aiemmin on valmistettu myös vinyyliasbestilaattoja, joita
on edelleen vanhoissa rakennuksissa olemassa.
PVC-laatat ovat koostumukseltaan samanlaisia kuin muovimatot, joskin yleensä mattoja kovempia.
Kvartsivinyylilaatat sisältävät samoja raaka-aineita kuin muovimatot, mutta täyteaineiden osuus on
huomattavasti suurempi kuin muovimatoissa. Tärkeänä täyteaineena on kvartsihiekka, joka tekee laatan
kovaksi ja antaa sille erittäin hyvän kulutuskestävyyden.
Vinyyliasbestilaatat olivat aikoinaan erittäin suosittuja lattiapäällysteitä. Ne sisälsivät erittäin paljon
täyteaineita
Nykyään yleisesti sisätiloissa käytetty laatta on kvartsivinyylilaatta. Kvartsivinyylilaatoilla pinnoitetun lattian
vesihöyrynläpäisevyys on voimakkaasti riippuvainen siitä onko laatat asennettu saumalla vai saumattomasti.
Saumallisen lattian vesihöyrynläpäisevyys on noin kaksinkertainen verrattuna lattiaan, jossa
kvartsivinyylilaatat on asennettu ilman saumoja.

Linoleumit
Linoleumi on vanha lattiapäällyste, sen valmistus on peräisin 1800-luvulta. Linoleumi valmistetaan kuusipuu-,
korkki- ja kalkkikivijauheesta hapetettua pellavaöljyä sideaineena käyttäen. Näistä aineista valmistettu
massa kalanteroidaan juuttikankaan päälle. Linoleum on homogeeninen eli yksiaineinen materiaali.
Linoleumin paksuus vaihtelee 2… 6 mm välillä. Linoleumin vedensietokyky on heikko
Linoleumin vesihöyrynvastus on karkeasti samaa luokkaa asuintiloissa käytettävien kerroksellisten
muovimattojen kanssa. Erään tutkimuksen mukaan linoleumin vesihöyrynvastus Zν, oli 0,34 ·106 s/m.
Parketit
Parketeista (kuva 9.43) mosaiikki-, ohutsauva- ja sauvaparketit liimataan suoraan alustaan.
Mosaiikkiparketti on valmistettu massiivipuusta ja se muodostuu sauvoista. Mosaiikkiparketin paksuus
vaihtelee 8…10 mm:n välillä. Sauvat ovat käsittelemättömiä ja sileiksi sahattuja. Sauvat on kiinnitetty
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tukiverkolle asennuslevyiksi muodostaen asennuskuvion. Asennuskuvioita voi olla erilaisia.
Mosaiikkiparketin asennuksessa alustan tulee olla tasainen, kuiva, suora ja riittävän luja. Mosaiikkiparketti
liimataan suoraan alustaan eli esimerkiksi betonilattiaan. Asennuksen jälkeen mosaiikkiparketti hiotaan ja
pintakäsitellään.
Ohutsauvaparketin puun osuus on noin 10 mm paksu. Ohutsauvaparkettia valmistetaan sekä irtosauvoina
että asennusverkolla. Ohutsauvat ovat sileiksi sahattuja jalopuusauvoja. Ohutsauvaparketin suositeltavin
asennus on liimaus vähintään 9 mm paksulle vanerilevylle.
Sauvaparketin parkettisauvat ovat höylättyjä, pintakäsittelemättömiä ja ympäripontattuja. Sauvaparketit
asennetaan vain puulevy- tai puualustalle. Lattialevyn vahvuuden tulee olla vähintään 9 mm vaneri tai 15
mm puulevy. Parketti liimataan ja naulataan alustaan.

Kuva 9.43.
sauvaparketti

9.10.3.

Vasemmassa

kuvassa

mosaiikkiparketti, keskellä

ohutsauvaparketti

ja

vasemmassa

kuvassa

Kelluvat päällysteet

Kelluvia päällysteitä ovat mm. parketit, laminaatit ja ohuet puulattiat. Kelluvien päällysteiden ominaisuudet
eivät yleensä ole kokonaisuuden (esimerkiksi vesihöyrynläpäisevyyden) kannalta määrääviä, koska
alusmateriaalit ovat tyypillisesti päällysteitä selvästi vesihöyrytiiviimpiä.
Parketit
Lauta- eli lamelliparketti koostuu yleensä 3-kerroksisista, sivuista ja päistään pontatuista parkettilaudoista.
Lautaparketin pintakerros on 3…5mm paksua tehtaalla pintakäsiteltyä puuta. Välikerroksena on
poikittaissuuntainen rimarakenne, joka vähentää ilmankosteuden vaihteluista syntyvää parkettilaudan
elämistä. Pohjakerros on samansuuntaista puuta kuin pinta. Lautaparketin alle asennetaan alusmateriaali.
Laminaatit
Laminaatti on lattianpäällyste, jonka eritysominaisuuksiin kuuluu erittäin kova kulutuksenkesto.
Kulutuskerroksena on yksi tai useampia ohuita, kuumakäsitellyllä aminomuovihartsilla kyllästettyjä
kuitumateriaalikerroksia (yleensä paperia).Kerrokset joko puristetaan yhteen erillään laminaatiksi eli
korkeapainelaminaatiksi, jonka paksuus on yleensä 0,6mm. Pintakerros liimataan sitten runkolevylle, joka voi
olla HDF, MDF, kovalevyä tai lastulevyä. Toisena vaihtoehtona on, että kerrokset puristetaan suoraan
runkolevylle suoralaminaatiksi, jonka paksuus on yleensä 0,2 mm. Suoralaminaatin pohjana on
tasapainottava vastakerros.
Ohuet puulattiat
Ohuet puulattiat tehdään pontatuista lankuista. Materiaalina on massiivipuu. Lankkujen paksuudet ovat
luokkaa 8…15 mm. Lankut voivat olla 1…3 –sauvaisia. Ohuen puulattian voi asentaa kaikkien tyypillisten
alusmateriaalien (betoni, lastulevy jne.) päälle. Betonin tai muun vastaavan kosteutta sisältävän materiaalin
päälle asennettaessa, puulattian alla on käytettävä erillistä kosteussulkukerrosta, esimerkiksi muovikalvoa ja
tämän päälle asennettavaa tasaavaa alusmateriaalia.

9.10.4.
Keraamiset laatat
Keraamisista laatoista on kerrottu yleisesti kohdassa 9.9.7. Lattiapäällysteiksi keraamisista laatoista sopivat
klinkkerilaatat ja tiililaatat. Klinkkerilaattaa käytetään kohteissa, joissa vaaditaan hyvää kestävyyttä sisä- ja
ulkotiloissa. Keraamisen laatan ominaisuuksissa, mukaan lukien vesihöyrynläpäisevyys, on keskenään
suuria eroja, joihin vaikuttaa oleellisesti myös pinnan käsittely. Pinta voi olla lasitettu, tiivis tai huokoinen.

RIL 255-2013
Luku 9 Toimituksellinen kooste kommentointia varten /Kimmo Lähdesmäki 28062013

9.10.5.

45

Alusmateriaalit

Kelluvien lattioiden alusmateriaalit
Kelluvien lattiapäällysteiden (lautaparketit, laminaatit) alusmateriaalia käytetään estämään mm.
betonialustan kosteuden vaikutusta päällysmateriaaliin, tasaamaan alustan pieniä epätasaisuuksia ja
vaimentamaan askelääniä. Alusmateriaalina käytetään esimerkiksi rakennuspahvia, joka on alapinnasta
käsitelty bitumilla ja jossa bitumiin on kiinnitetty 2-3 mm paksuja korkkirakeita. Alusmateriaalina voi olla myös
kaksikertainen polyeteenimuovikalvo, jossa muovikalvojen välissä on polystyreenirakeita. Edellä mainituista
tuotteista jälkimmäisen (kaksinkertainen polyeteenikalvo) vesihöyrynvastus Zν on suurempi (luokkaa
0,2…0,4 ·106 s/m) kuin bitumisivelyllä varustetun rakennuspahvin, jonka Zν on luokkaa 0,1 ·106 s/m.
Lattioissa, joissa betonirakenteen kosteustuotto on liian suurta edellä mainitun alusmateriaalin tai
pintamateriaalin suhteen, voidaan kelluvien lattioiden alusmateriaalina käyttää ”nystyröityä”
polypropyleenilevyä. Levyn vesihöyrynvastus on suuri ja estää kosteuden siirtyminen pintamateriaaliin.
Levyn alle betonilaatasta siirtyvä kosteus tuuletetaan levyn alta joko luonnollisella tuuletuksella jalkalistojen
takaa huoneilmaan tai erillisellä kanavoinnilla koneellisesti. Propyleenilevyn päälle asennettava lattia voi olla
esimerkiksi lastulevy-, laminaatti-, puu- tai parkettilattia.
Lattiatasoitteet
Lattiatasoitteella viimeistellään lattian pinta päällystettävään kuntoon ja tasoitetaan alustan epätasaisuudet.
Lattiatasoitteet ovat useimmiten sementtipohjaisia ja niissä voi olla mukana polymeerejä levittyvyyden
parantamiseksi. Tasoitekerros on ohut, yleensä muutamia millimetrejä tai korkeintaan muutamia
senttimetrejä paksuja. Betonipinnalle tehtävässä tasoituksessa betonin tulee olla riittävän kuivaa ennen
tasoitekerroksen asentamista. Erityyppisten tasoitteiden vesihöyrynläpäisevyyksissä on suuria eroja.
Karkeasti vesihöyrynläpäisevyydet, δν, ovat luokkaa 0,3…1,3 ·10-6 m2/s. Tasoitteiden lämmönjohtavuus, λ,
vaihtelee sekin tuotekohtaisesti paljon, ollen luokkaa 0,5…2,0 W/m·K.
Lattiatasoitteen alle asennettavan pohjusteen tarkoituksena on parantaa tartuntaa lattiatasoitteen ja
esimerkiksi sen alla olevan betonialustan välillä. Pohjusteet ovat yleensä vesiohenteisia dispersioita
(emulsioita), jotka levitettään pinnalle ohuesti harjaamalla tai ruiskuttamalla ja harjaamalla. Käsittelyn
hyötynä on tartunnan parantamisen lisäksi se, että se estää ilmakuplien syntymistä ja tasoitteessa olevan
veden liian nopeaa imeytymistä alustaan.
Kipsimassat
Kipsimassasta tehdään kipsimassalattia pumppaamalla lattiamassa suoraan betoni- tai ontelolaattapinnalle
tai uivana rakenteena esimerkiksi levyrakenteen tai eristekerroksen päälle. Kipsimassalaasti sisältää
hiekkaa, erilaisia kipsiyhdisteitä ja pieniä määriä lisäaineita. Ennen pumppausta massaan lisätään vain vesi.
Kipsimassalattiassa voidaan käyttää lattialämmitystä. Kerrosvahvuus on rakenteesta riippuen 20…80 mm.
Kipsimassalattiaa voi käyttää myös märkätilojen lattioissa, mutta jatkuvasti kosteusrasituksessa oleviin
rakenteisiin, kuten uimahallit, se ei sovellu. Asuintilojen märkätiloissa kipsimassalattian päälle tulee tehdä
lattiankallistukset sementtipohjaisella tuotteella.
Kipsimassalattia ei käytännössä kutistu (< 0,1 mm/m) , eikä se vaadi raudoitusta.
Kipsimassalattian kuivumiseen vaikuttavat ympäröivän ilman olosuhteet ja kerrospaksuus vastaavalla tavalla
kuin esimerkiksi betonilattian kuivumiseen. Ympäröivän ilman alhainen kosteus ja riittävän korkea lämpötila
nopeuttavat kipsimassalattian kuivumista.
Kipsimassalattian voi päällystää kaikilla yleisimmillä lattian päällystysmateriaaleilla.

EPS-betoni
EPS-betoni valmistetaan sementistä ja vedestä ja niiden sekaan sekoitettavista EPS-helmistä (palloista).
3
EPS-betoni on selvästi betonia kevyempää, tiheyden ollessa noin 500 kg/m ja EPS-betonin
lämmöneristävyys on huomattavasti betonia parempaa. EPS-betonin lämmönjohtavuus λ on luokkaa
0,08…0,10 W/m·K.
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EPS-betonia käytettään täyttömateriaalina erityisesti alapohjissa. EPS-betoni asennetaan valamalla
esimerkiksi betonin ja kevytbetonin päälle sekä esimerkiksi korjauskohteissa vanhan lattialaatan tai
lattiatasoitteen päälle. Imukykyiset alustat tulee aina pohjustaa. Kerrospaksuus voi karkeasti olla luokkaa
20…500 mm, kuitenkin 50 mm:n kerrosvahvuutta suositellaan vähimmäispaksuudeksi. EPS-betonin päälle,
ennen pintakerroksen asennusta, tehdään pintavalu betonilla tai EPS-betonin pinta tasoitetaan tasoitteella.
EPS-betoni imee kapillaarisesti kosteutta, joten sitä ei voida asentaa esimerkiksi alapohjissa ilman
kapillaarisen kosteuden nousun katkaisevaa kerrosta.

Tuulettuva alusmateriaali
Lattian pintamateriaalin alle asennettavalla tuulettuvalla alusmateriaalilla tarkoitetaan ”nystyröityä” tai
uritettua levymäistä tuotetta, jonka avulla esimerkiksi alla olevasta betonilaatasta poistuva kosteus ei jää
tiiviisti alusmateriaalin alle, vaan tuulettuu ilmankierron avulla alusmateriaalin alta pois. Ilmakierto
alusmateriaalin alla voi olla luonnollista tai toteutettu koneellisesti. Tuulettuva alusmateriaali muodostaa
myös kosteussulun ja ääneneristyksen yläpuolella olevalle lattian pintamateriaalille. Tuulettuvan
alusmateriaalin paksuus on luokkaa 2…3 mm ja se voidaan valmistaa esimerkiksi polyetyleenistä tai
polypropeenista. Lattian pintamateriaalina voidaan käyttää tyypillisiä pintamateriaaleja, kuten parkettia,
laminaattia, puulattiaa jne.

Kirjallisuutta lukuun 9.10:
Materiaalivalmistajien www-sivut
RT 34-10761
RT 38063
Peltokorpi 1991a
Peltokorpi 1991b

9.11.

Seinien ja kattojen kiviainespohjaiset pinnoitteet ja tasoitteet

9.11.1.
Yleistä
Rappaus on pinnan peittävä, yksi- tai useampi kerroksinen pintakäsittely. Ulkotiloissa rappaus suojaa ennen
kaikkea rappauksen alla olevaa rakennetta säärasituksia vastaan. Rappaus parantaa myös mm. rakenteen
ilmatiiviyttä alusrakenteesta riippuen jopa oleellisesti. Sisätiloissa pinnat tasoitetaan esimerkiksi maalauksen
tai laatoituksen alustaksi.
Rappaus voidaan tehdä kovalle tai pehmeälle alustalle. Kovana rappausalustana voi olla esimerkiksi paikalla
valettu betoniseinä, betonielementti, betoniharkko, kevytbetoni- tai kevytsoraharkko, tiili tai kalkkihiekkakivi.
Pehmeälle alustalle tehtävää rappausta kutsutaan eristerappaukseksi, jolloin rappausalustana on esimerkiksi
eristerappaukseen tarkoitetut lämmöneristeet. Molemmille alustoille tehtävät rappaukset voidaan tehdä
ohutrappauksena tai paksurappauksena.

9.11.2.
Rappauslaastit
Rappauslaastit ovat epäorgaanisia laasteja, jotka koostuvat sideaineesta, runkoaineesta, vedestä ja
mahdollisista muista lisäaineista ja ne voidaan jakaa sideaineen perusteella kalkki-, kalkkisementti- ja
sementtilaasteihin sekä polymeerimodifioituihin laasteihin. Ulkona käytettäviin laasteihin lisätään lisäksi
huokostimia ja vedenpidätysaineita, jotka parantavat mm. laastin pakkasenkestävyyttä ja käsiteltävyyttä.
Sisätiloissa voidaan käyttää myös kipsilaastia.
Kalkkilaasti
Kalkkilaasti koostuu sammutetusta tai hydraulisesta kalkista, runkoaineesta ja vedestä. Sammutettua kalkkia
sisältävä laasti ei kovetu vedessä, vaan se kovettuu kuivumiskovettumisen ja karbonatisoitumisen
vaikutuksesta ja sen loppulujuus on alhainen, jonka johdosta kalkkirappauksen pakkasenkestävyys on
heikko. Kalkkilaastin sideaineen ollessa hydraulista kalkkia, kovettuu laasti myös kosteassa. Nykyaikaisissa
kalkkilaasteissa hydraulinen kalkki on korvattu pienellä määrällä sementtiä. Kalkkirappaus on käytännössä
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aina kostea materiaalin korkean tasapainokosteuden vuoksi. Kalkkilaastin vesihöyrynläpäisevyys kasvaa
-6
2
hieman kosteuspitoisuuden kasvaessa. Vesihöyrynläpäisevyys δν on luokkaa 1…2,5 ·10 m /s. Kalkkilaastin
2 0,5
kapilaari-imu on laasteista voimakkain, sen kapillaariteettikerroin Aw on noin 0,5 kg/(m ·s ).
Kalkkisementtilaasti (KS-laasti)
Kalkkisementtilaastin sideaineena käytetään ilmakalkin lisäksi portlandsementtiä. Sementti lisää laastin
lujuutta, tiiviyttä ja kovettumisnopeutta ja kalkki parantaa laastin käsiteltävyyttä. Lisäksi laastin
vedenläpäisevyys ja huokoisuus pienenevät sementin osuuden kasvaessa. Kalkkisementtilaastin
tasapainokosteus on noin 2…4 painoprosenttia ilman suhteellisen kosteuden ollessa 90 % ja laastin
-6
2
vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 1…1,5 ·10 m /s. Kalkkisementtilaastin kapillaariteettikerroin Aw on noin
2 0,5
0,33 kg/(m ·s ).
Sementtilaasti
Sementti on voimakkaasti hydraulinen sideaine. Sementtilaasti kuivuu nopeasti ja laasti saavuttaa korkean
lujuuden. Lujuuden kehittyminen edellyttää riittävää vesimäärää. Sementtilaasti tarvitsee hyvän jälkihoidon
kutistumahalkeilun välttämiseksi. Sementtilaasti on tiiviimpää kuin muut laastit. Sementtirappaukset
lähenevätkin ominaisuuksiltaan betonin ominaisuuksia. Sementtilaastin tasapainokosteus on noin 2,5…6
painoprosenttia ilman suhteellisen kosteuden ollessa 90 %. Sementtilaasti läpäisee vesihöyryä kalkki- ja
kalkkisementtilaastia vähemmän. Sementtilaastin vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 0,2…1 ·10-6 m2/s.
Sementtilaastin kapillaariteettikerroin Aw on samaa luokkaa kalkkisementtilaastin kanssa olleen noin 0,33
2 0,5
kg/(m ·s ). Nykyaikaiset sementtilaastit ovat yleensä polymeerimodifioituja.
Polymeerimodifioidut laastit
Nykyaikaisissa pintarappauksissa ja eristerappausjärjestelmissä käytetään erilaisia polymeerimodifioituja
sementtipohjaisia laasteja, joiden kapillaarinen vedenimu on pienempi ja jotka kuitenkin läpäisevät hyvin
vesihöyryä.
Silikonihartsipinnoite ei sisällä sementtiä, vaan silikaattia tai keinohartsia ja se on elastinen ja helppo
-6
2
työstää. Sen vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 3…4 ·10 m /s. Silikaattipohjaisia mineraalisia laasteja
käytetään ohuteristerappausjärjestelmissä ja kyseiset laastit läpäisevät myös hyvin vesihöyryä.
Silikaattipohjaisen laastin kapillaarinen vedenimu on hidasta ja vähäistä. Keinohartsilaastit poikkevat edellä
mainituista laasteista siitä, että niiden vesihöyrynläpäisevyys δν on huomattavasti pienempää olleen
karkeasti välillä 2…9 ·10-8 m2/s.
Kipsilaasti
Kipsilaasti ei muiden laastien tavoin kovettuessaan kutistu, vaan se paisuu. Laastia käytetään kuivissa
sisätiloissa, mutta sitä voidaan käyttää myös asuinrakennusten kosteissa tiloissa. Jatkuvasti kosteisiin tai
märkiin tiloihin kipsilaastit eivät sovellu. Kipsilaastia käytetään mm. katto- ja seinäpinnoissa, oikaisumassana
ja kipsilevyjen saumojen tiivistämiseen. Kipsilaastin vesihöyrynläpäisevyys δν on noin 2…5 ·10-6 m2/s ja
2 0,5
kapillaariteettikerroin Aw on noin 0,37 kg/(m ·s ).

9.11.3.
Ohutrappaukset
Kiviainespinnoille tehtävä ohutrappaus on yksi- tai kaksikerrosrappaus. Yksikerrosrappauksessa kaikki
rappauskerrokset tehdään yhdellä laastilla. Laasti on yleensä sementtipohjainen, sen runkoaines on
hienojakoista ja valmiiksi pigmentoitua. Rappauksen lämpö- ja kosteusliikkeiden hallitsemiseksi sekä
halkeilun eliminoimiseksi, ohutrappauksen paksuuden tulee olla alle 10 mm. Suositeltava kokonaispaksuus
on noin 5 mm. Kaksikerrosrappaus koostuu tartunta- tai pohjarappauksesta sekä pintarappauksesta.
Kaksikerrosrappaus tehdään kahdella eri laastilla, jotka voivat olla sekä kalkkisementti-, että
sementtilaasteja. Tartunta- ja pohjarappaus lyödään tai ruiskutetaan pintaan. Tartuntalaasti lyödään kahtena
3…5 mm paksuna kerroksena ja pintarappaus tehdään tyypillisesti kahteen kertaan 1…3 mm paksuina
kerroksina. Kalkkisementtilaastilla kiviainespinnoille tehtävä kaksikerrosrappauksen kokonaispaksuus on
10…15 mm ja sementtilaasteilla tehtävän rappauksen kokonaispaksuus on noin 10 mm.
Ohuteristerappaus muodostaa lämmöneristeen ulkopintaan 5…10 mm:n paksuisen yhtenäisen
muovipinnoitetulla lasikuituverkolla lujitetun, suhteellisen taipuisan levymäisen pinnan, joka on kauttaaltaan
kiinnitetty lämmöneristeen ulkopintaan. Lämmöneriste on useimmiten joko lujaa ohuteristerappauksia varten
kehitettyä mineraalivillaa tai EPS-levyä. Ohuteristerappaus ei tarvitse liikuntasaumoja kuin rakenteellisen
liikuntasauman
kohdalle.
Ohuteristerappaus
tehdään
sementtipohjaisella,
silikonimodifioidulla,
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silikaattipohjaisella tai kokonaan orgaanisilla laasteilla ja rappaus koostuu tyypillisesti pohja- ja
pintarappauksista. Näiden lisäksi ohuteristerappauksissa käytetään lämmöneristeiden kiinnittämisessä
erityistä liimalaastia. Pohjarappauksessa käytetään sementtipohjaisia tai orgaanisia laasteja, joihin on lisätty
polymeerejä ja mahdollisesti myös muovikuituja tai mahdollisesti muita lisäaineita, jotka lisäävät esimerkiksi
laastin vedenhylkimisominaisuuksia. Pohjarappaus tehdään yleensä kahtena kerroksena siten, että
muovipinnoitettu lasikuituverkko jää pohjarappauskerrosten väliin. Pintarappauksessa käytetään
sementtipohjaisia tai orgaanisia laasteja, joihin on lisätty polymeerejä ja lisäksi mahdollisesti muita
lisäaineita, jotka lisäävät esimerkiksi laastin vedenhylkimisominaisuuksia. Ohuteristerappauksen uloin pinta
voidaan käsitellä erilaisilla maalauskäsittelyillä, kuten silikaatti-, silikonihartsi- tai keinohartsimaaleilla.
Käytettävien maalien tulisi olla vettähylkiviä.
9.11.4.
Paksurappaukset
Kolmikerrosrappaukset koostuvat tartuntarappauksesta, täyttörappauksesta ja pintarappauksesta.
Käytettävät laastiyhdistelmät ovat sellaisia, että laastin lujuus heikkenee kerroksittain pintaa kohti.
Laastikerroksen sementin osuus on siten suurempi, mitä lähempänä alustaa ollaan. Tartuntarappauksella
saadaan aikaan luja tartunta alustaan ja lisää tartuntapintaa täyttörappaukselle. Tartuntarappauksen
paksuus on yleensä 0…3 mm. Kiviainespinnoilla tartuntarappaus myös tasaa alustan veden imua.
Kiviainespinnoilla täyttörappauksen tarkoituksena on tasata alustan epätasaisuudet ja muodostaa
koristerappauksessa
rappauksen
kuviot.
Täyttörappauksen
paksuus
on
10…30
mm
ja
kolmikerrosrappauksen paksuimpana kerroksena se tyypillisesti määrää koko rappauksen ominaisuudet.
Pintarappaus on tyypillisesti 3…5 mm paksuinen kerros, jonka lujuus on kolmikerrosrappauksen heikoin.
Paksueristerappaus muodostaa lämmöneristeen ulkopintaan 20…25 mm:n paksuisen jäykän levymäisen
pinnan, joka on kiinnitetty mekaanisin kiinnikkein lämmöneristeen läpi seinän runkoon.
Paksueristerappauksissa rappauksen alla käytetään aina mineraalivillalämmöneristeitä. Paksueristerappaus
vaatii liikuntasaumoja 12…15 m:n välein, koska rappaus liikkuu yhtenäisenä levynä lämmöneristeen
pinnalla. Paksueristerappauksen tartunta-, täyttö- ja pintarappauslaastikerrokset tehdään perinteisillä
kalkkisementtilaasteilla (KS-laasteilla). Eri kerroksissa käytettävät laastit voivat olla koostumukseltaan joko
samanlaisia tai niiden lujuuden on heikennyttävä ulkopintaa kohti. Pintarappauksen pinta voidaan käsitellä
myös erilaisilla maalauskäsittelyillä, kuten kalkki-, kalkkisementti-, silikaatti- tai silikonihartsimaalilla.

9.11.5.
Ruiskubetonointi
Ruiskubetonointi on betonimassan ruiskuttamista koneellisesti paineilman avulla rakennuskohteeseen.
Ruiskubetonin osa-aineita ovat sementti, runkoaine, mineraaliset seosaineet, vesi, lisäaineet ja muut aineet.
Yleisimmin ruiskubetonointia käytetään betoni- ja tiiliseinien korjauksiin, betoniperustusten tai –seinien
rakentamiseen ja kalliorakenteiden vahvistamiseen ja tiivistämiseen.
Ruiskubetonointia voi tehdä kuivaseos- tai märkäseostekniikalla. Kuivaseostekniikassa maakostea
betoniseos puhalletaan paineilmalla siirtoletkun avulla betonointipaikalle. Siirtopituus voi olla hyvinkin pitkä.
Siirtoletkun päässä olevalla ruiskusuuttimella betoniseokseen lisätään tarvittava vesi. Märkäseostekniikassa
valmiiksi sekoitettu betonimassa pumpataan ruiskusuuttimelle eikä veden lisäystä tarvita.

9.11.6.
Tasoitteet
Tasoitus on rakennekerros, joka koostuu yhdestä tai useammasta tasoitekerroksesta. Tasoituksen tarkoitus
on korjata alustan epätasaisuuksia ja muodostaa riittävän tasainen, sileä ja yhdenmukainen pinta päälle
mahdollisesti tuleville pintatuotteille. Tasoitustyötä voi edeltää toimenpiteitä, joilla alusta saadaan täyttämään
tasoittamisen edellytykset. Tällaisia ovat esimerkiksi alustan puhdistus ja esioikaisu. Esioikaisu käsittää
alustan suurten epätasaisuuksien oikaisun esimerkiksi laastilla.
Tasoitettava kohde on tyypillisesti sisäseinä tai -katto. Yleisimmät tasoitettavat alustat ovat betoni, laasti,
muurattu rakenne tai rakennuslevy.
Tasoite on rakennusosien tasoittamiseen tarkoitettu tuote, joka koostuu sideaineesta, runkoaineesta ja
lisäaineista. Tasoitteet jaotellaan valmistasoitteisiin, jotka ovat käyttövalmiita tuotteita, ja kuivatasoitteisiin,
joihin lisätään vesi ennen käyttöä.
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Valmistasoitteiden sideaine on polymeeridispersio, tyypillisesti PVAc- tai akrylaattidispersio. Niissä on
perinteisesti käytetty runkoaineena hienoa hiekkaa, mutta tämä on nykyään korvattu murskatulla, hienoksi
jauhetulla kiviaineksella (kalsiitti, dolomiitti) sekä erilaisilla kevyillä täyteaineilla, kuten lentotuhkalla,
polymeeripalloilla, lasipalloilla tai lasikuulilla, EPS tmv. Valmistasoitteissa käytetään lisäksi apuaineita, joita
ovat reologia-apuaineet (paksuntajat, kuten selluloosakuitu tmv.), vaahdon estäjät, kalvonmuodostajat, pH:n
säätäjät, kostutinaineet, väriaineet, ja säilöntäaineet. Valmistasoitteet levitetään tasoitettavalle alustalle käsin
tai ruiskuttamalla.
Kuivatasoitteiden sideaine on yleensä sementti, kipsi tai jokin kuiva polymeeri (tyypillisesti akrylaatti tai
PVAc). Kuivatasoitteet koostuvat sideaineen lisäksi tyypillisesti runkoaineesta (hieno hiekka tai hienoksi
jauhettu kiviaines), kevyistä täyteaineista ja apuaineista. Tyypillisiä apuaineita ovat reologia-apuaineet
(paksuntajat, notkistimet), vaahdon estäjät, kostutinaineet ja säilöntäaineet. Kuivatasoitteet levitetään
tasoitettavalle alustalle valmistasoitteiden lailla käsin tai ruiskuttamalla.
Tasoitetyypin valintaan vaikuttavat tasoitteeseen kohdistuvat mekaaniset ja fysikaaliset rasitukset ja valinta
tehdään tilan rasitusluokan perusteella. Mekaanisia rasituksia ovat mm. pistekuormat, iskut ja kulutus.
Fysikaalisista rasituksista kosteus on merkittävin. Tasoitus voi joutua alttiiksi tilan käytöstä aiheutuvalle
kosteudelle, pinnan puhdistuksesta aiheutuvalle kosteudelle, alustan rakennekosteudelle tai
seinäverhouksen kiinnitykseen käytettävän tarvikkeen, kuten kiinnityslaastin, liiman tai maalin kosteudelle.
Lisäksi on otettava huomioon, että valitun tasoitteen tartunta alustaansa on riittävä myös rasituksen alaisena.
Tasoitteille on esitetty teknisiä vaatimuksia standardeissa SFS-EN 998-1 (kuivatasoitteet) ja SFS-EN 15824
(valmistasoitteet). Nämä molemmat standardit sisältävät myös rakennustuotedirektiiviin perustuvan
yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta rakennustuotteeseen voidaan kiinnittää CE-merkintä.

Kirjallisuutta lukuun 9.11:
Tässä osiossa käytetyt lähteet:
By 29 Ruiskubetonointiohjeet 1993
Lahdensivu et al. 2010
Lahdensivu et al.2005
Pentti 1988
Hedenblad 1996
Siikanen 2001
Fraunhofer Institut 2006
RT 33-11043 Sisäseinien ja -kattojen tasoitus.
SFS-EN 998-1 Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet.
SFS-EN 15824 Spesifikaatio orgaanisiin sideaineisiin pohjautuville ulkorappauslaasteille ja sisätasoitteille.
Materiaalivalmistajat
Materiaalivalmistajien www-sivut

9.12.

Pohjusteet, maalit, lakat, pinnoitteet ja suoja-aineet

9.12.1.
Yleistä
Maaleja, lakkoja ja pinnoitteita käytetään pääasiallisesti pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Ne
muodostavat yleensä kalvon käsiteltävälle alustalle. Pohjusteilla annetaan käsiteltävälle alustalle
lyhytaikainen suoja ja niillä parannetaan maalausyhdistelmän toimivuutta. Suoja-aineilla suojataan alustaa
ulkoisia rasitustekijöitä vastaan. Pohjusteet ja suoja-aineet eivät muodosta käsittelyn jälkeen yhtenäistä
kalvoa käsiteltävälle pinnalle. Tässä luvussa käytetään, ellei toisin mainita, pohjusteista, maaleista, lakoista,
pinnoitteista ja suoja-aineista yhteisnimitystä pintakäsittelyaineet.
Pintakäsittelyaineille sopivia alustoja ovat yleisesti kaikki rakentamisessa käytetyt materiaalit. Niihin
kohdistuu erilaisia rasituksia käyttötarkoituksen mukaan. Alusta ja käsittelylle kohdistuva rasitus määrittävät
hyvin pitkälle pintakäsittelyaineen sideaineen, joka on myös yksi pintakäsittelyaineen keskeisimmistä raakaaineista. Muita pintakäsittelyaineissa yleisesti käytettäviä raaka-aineita ovat pigmentit ja täyteaineet, vesi ja
orgaaniset liuottimet sekä lisäaineet.
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9.12.2.
Sideaineet
Polymeeridispersiot ovat tällä hetkellä yleisin käytetty maalien ja lakkojen sideaine. Ne ovat veteen
dispergoituja polymeerejä, joista tyypillisimmät ovat erilaiset akrylaatit ja polyvinyyliasetaatti (PVAc). Maalin
tai lakan kuivuessa siitä haihtuu vettä, jonka seurauksena polymeeripartikkelit sintrautuvat muodostaen
yhtenäisen kalvon käsitellylle alustalle.
Öljyt ja niiden johdannaiset ovat tyypillisiä ulkokäyttöön puulle tarkoitettujen maalien, lakkojen ja
pohjusteiden sideaineita. Perinteisten öljymaalien sideaine on jokin kasviöljy, joista pellavaöljy on yleisin.
Alkydit ovat dikarboksyylihapon ja polyolin estereitä ja niiden pääraaka-aineena käytetään yleisesti mänty-,
pellava- tai soijaöljyä. Alkydit sisältävät myös rasvahappoja. Öljypohjaisten tuotteiden sideaine on liuotettu
orgaaniseen liuottimeen, emulgoitu veteen tai ne voivat olla liuotteettomia. Ne kuivuvat liuottimen/veden
haihtumisen ja sideaineen hapettumisen seurauksena.
Epoksimaalien ja -pinnoitteiden sideaine on epoksihartsi. Epoksimaalit ja -pinnoitteet ovat
kaksikomponenttisia tuotteita, joiden toinen komponentti, hartsin lisäksi, on kovete. Kovete on tyypillisesti
polyamiini tai -amidi tai näiden johdannainen. Epoksihartsi reagoi kovetteen kanssa muodostaen
mekaanisesti ja kemiallisesti kestävän ja hyvän tartunnan omaavan kalvon. Epoksimaalit ja -pinnoitteet
voivat olla joko liuotteellisia, liuotteettomia tai vesiohenteisia.
Polyuretaanimaalit ja -pinnoitteet ovat tyypillisesti kaksikomponenttisia tuotteita. Kalvon muodostus perustuu
yleensä isosyanaatin (kovete) ja moniarvoisen alkoholin (maaliosa) väliseen reaktioon, jonka seurauksena
muodostuu uretaania. Polyuretaanit voivat olla myös yksikomponenttisia, kosteuskovettuvia, tuotteita. Tällöin
kalvon muodostus perustuu isosyanaatin ja ilman kosteuden väliseen reaktioon. Polyuretaanimaalien ja pinnoitteiden ominaisuudet voivat olla hyvin moninaiset (pehmeä ja elastinen, tai kova ja sitkeä) käytettyjen
raaka-aineiden mukaan. Polyuretaanimaalit ja -pinnoitteet voivat olla joko liuotteellisia, liuotteettomia tai
vesiohenteisia.
Akryylimaalien ja -pinnoitteiden kalvon muodostuksessa dibentsoyyliperoksidi (BPO) toimii initiaattorina ja
esim. jokin amiini aktivaattorina. Nämä aikaansaavat akryylihartsin polymerisoinnin, eli metyylimetakrylaatti
polymeroituu polymetyylimetakrylaatiksi. Akryylimaaleilla ja -pinnoitteilla on erittäin hyvät mekaaniset
ominaisuudet sekä kemikaalien- ja säänkesto.
Silikonihartsimaalien ja -pinnoitteiden sideaineen pääraaka-aineet ovat kvartsihiekka, metanoli ja kloorivety.
Näitä prosessoimalla valmistetaan silikonihartsia. Silikonihartsi on siis epäorgaanisen ja orgaanisen tuotteen
välimuoto. Silikonihartsimaalit kuivuvat veden haihtumisen seurauksena. Kalvon muodostumisen yhteydessä
silikonihartsi muodostaa kemiallisia sidoksia alustan kanssa, jonka lisäksi maalikalvoon syntyy
kolmiulotteinen verkkomainen rakenne. Sideaineen orgaaninen ryhmä tekee silikonihartsimaalista vettä
hylkivän.
Silikaattimaalien tyypillisin sideaine on kalivesilasi, jonka raaka-aineita ovat kvartsihiekka ja
kaliumkarbonaatti (potaska). Maali kuivuu veden haihtumisen seurauksena ja kovettuessaan vesilasi reagoi
alustan kalsiumhydroksidin ja kvartsin sekä ilman hiilidioksidin kanssa muodostaen kaliumkarbonaatti- ja
kaliumsilikaattiyhdisteitä.
Sementtimaalien ja pinnoitteiden sideaine on sementti. Lisäksi ne sisältävät tyypillisesti orgaanisia lisäaineita
mm. työstettävyyden ja tartunnan parantamiseksi. Sementti kovettuu reagoidessaan veden kanssa ja
maali/pinnoite kuivuu osittain veden kemiallisen reaktion seurauksena ja osittain veden haihtumisen myötä.
Lietemaalit ovat hyvin perinteisiä maaleja joita käytetään puun (punamultamaali) ja rappauksen (kalkkimaali)
värjäämiseen. Punamultamaalin sideaine on usein pellavaöljyllä vahvistettu ruisjauholiisteri. Kalkkimaalin
sideaine on sammutettu kalkki. Se kuivuu veden haihtuessa ja kovettuu pääasiassa kalsiumhydroksidin
reagoidessa ilman hiilidioksidin kanssa.
9.12.3.
Sisätilojen pintojen pintakäsittely
Sisätilojen seinä- ja kattopintojen maalien ja pinnoitteiden yleisin sideaine on polymeeridispersio. Ko.
maalauskohteissa käytetään varsin yleisesti pohjamaalia pintamaalin alla. Pohjamaalin tarkoituksena on
pääasiassa seuraavien maalikerrosten tartunnan parantaminen, alustan huokoisuuden vähentäminen ja sitä
kautta myös alustan imevyyden tasaaminen sekä pintamaalin peittävyyden parantaminen. Pohjamaaleilla
voidaan myös estää tai vähentää alustassa olevien epäpuhtauksien läpilyöntiä. Pohjamaalit soveltuvat
yleisesti rakennuslevyjen sekä betoni-, rappaus-, tasoite-, puu- ja metallipintojen maalaamiseen. Märkätilojen
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seinä- ja kattopinnoilla voidaan käyttää kosteussulkupohjamaaleja. Mikäli alusta on pintamaalin tartunnan
kannalta haasteellinen, voidaan se käsitellä tartuntapohjamaalilla. Tällaisia maalausalustoja ovat lasi,
kaakeli, lasikuitu, muovi, alumiini, sinkitty pelti sekä alkydi- ja katalyyttimaaleilla maalatut pinnat.
Sisätilojen seinien ja kattojen pintamaalit ja pinnoitteet antavat maalattavalle pinnalle sen lopullisen
ulkonäön, kuten kiillon, värin ja struktuurin. Pintamaalin valintaan vaikuttavat myös maalattavaan pintaan
kohdistuva rasitus ja alustan materiaali. Pinnalle kohdistuvia rasituksia ovat tyypillisesti mekaaninen rasitus,
pintojen puhdistamisesta seuraava rasitus (pesu ja pyyhkiminen) sekä kemiallinen rasitus (puhdistusaineet,
elintarvikkeet, kemikaalit ymv.). Sisäseinien ja -kattojen maalien luokittelu on esitetty standardissa SFS-EN
13300. Luokittelussa otetaan huomioon tuotteen käyttötarkoitus ja sideaine sekä muut ominaisuudet, kuten
kiilto, partikkelikoko, märkähankauskesto ja peittokyky. Muita kriteerejä ovat mm. likaantumisherkkyys ja
märkätarttuvuus.
Rakennusfysikaalisen tarkastelun näkökulmasta vaikuttavat sisäseinien ja -kattojen maalit ja pinnoitteet
lähinnä sisäilman laatuun ja vesihöyryn kulkeutumiseen. Sisäilman laadun kannalta on rakennusmateriaalien
päästöluokitus ollut keskeisessä asemassa ja se on ohjannut ko. tuotteiden kehitystä kohti yhä
vähäpäästöisempiä tuotteita. Sisäseinien ja -kattojen maaleilla ja pinnoitteilla on suuri vaikutus sisäilman
laatuun johtuen ko. pintojen suuresta alasta suhteessa huoneen tilavuuteen. Maalikalvon
läpäisyominaisuuksiin voidaan vaikuttaa raaka-aineiden valinnalla, toinen keskeinen tekijä on maalin
pigmenttivolyymikonsentraatio (Pigment Volume Concentration, PVC). Se kuvaa pigmenttien ja
täyteaineiden tilavuusosuutta koko maalikalvon tilavuudesta. Alhaisen PVC-arvon omaavan maalin kiiltoaste
on korkea ja kalvon mm. vesihöyryn- ja vedenläpäisykyky on alhainen. PVC-arvon kasvaessa kalvon
kiiltoaste laskee ja sen läpäisykyky kasvaa. Kriittisen PVC-arvon kohdalla on pigmenttipartikkelien
pakkautuvuus suurimmillaan ja sideainetta on juuri riittävästi täyttämään pigmenttipartikkelien välitilat. Kun
siirrytään kriittisen PVC-arvon yläpuolelle, ei kalvossa ole enää riittävästi sideainetta täyttämään
pigmenttipartikkelien välitilaa ja kalvosta tulee huokoinen ja samalla sen läpäisykyky kasvaa merkittävästi.
Sisätilojen lattioiden osalta tässä käsitellään ensisijaisesti betonilattioita. Tyypillisiä betonilattioiden maaleja,
pinnoitteita ja lakkoja ovat dispersiomaalit (sideaineena esim. polyuretaanidispersio), epoksimaalit,
polyuretaanimaalit ja akryylimaalit. Sisätilojen lattioihin kohdistuu samat rasitukset kuin sisätilojen seiniin ja
kattoihin, mutta esim. mekaaninen rasitus on yleensä huomattavasti suurempi. Käyttökohteen mukaan voi
lattioihin kohdistuva mekaaninen tai kemiallinen rasitus olla niin suurta, että dispersiomaalien käyttö ei ole
suositeltavaa. Tällöin on riittävän mekaanisen kestävyyden saavuttamiseksi suositeltavaa käyttää epoksi-,
polyuretaani- tai akryylimaalia joko pinnoitteena tai massana. Pinnoitteen kalvonpaksuus kuivana tulisi olla
vähintään 200 µm/levityskerta. Massa toteutetaan siten, että pinnoitteeseen lisätään esim. tarvittavan
raekoon omaavaa hiekkaa. Kuivan massan kalvonpaksuus on ≥ 2 mm.
Epoksi- ja polyuretaanituotteille on tyypillistä, että niiden kiilto ja värisävy muuttuvat, kun ne altistuvat UVsäteilylle. Epoksi-, polyuretaani- ja akryylimaalien vesihöyryn läpäisykyky on yleensä varsin pieni sen
edelleen heiketen kalvonpaksuuden kasvaessa. Dispersionmaalien vesihöyryn läpäisykyky on merkittävästi
suurempi.
Betonilattioiden pinnoitteille ja massoille on esitetty vaatimuksia standardeissa SFS-EN 13813 ja SFS-EN
1504-2. Näistä ensimmäinen käsittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden ominaisuuksia ja siinä on esitetty
velvoittavia vaatimuksia pinnoitteiden ja massojen kulutus- ja iskunkestävyydelle, tartuntalujuudelle ja
palokäyttäytymiselle. Standardeista jälkimmäinen käsittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineita ja
siinä on esitetty velvoittavia vaatimuksia pinnoitteiden ja massojen kulutuskestävyydelle, vedenläpäisylle,
iskunkestävyydelle,
kemikaalien
kestävyydelle,
tartuntalujuudelle,
tunkeutumasyvyydelle
ja
palokäyttäytymiselle. Ko. standardissa on vaatimuksia myös tuotteiden tunnistamiselle/koostumukselle.
Vedenläpäisyn osalta tuotteen vedenimun, w, tulisi olla < 0,1 kg/m²·h0,5 ja tartuntalujuuden tulisi olla
vähintään 0,8 N/mm² pinnoitetyypin ja rasituksen mukaan. Tarkemmat vaatimukset on esitetty ko.
standardissa.
Sisätilojen puulattioiden pintakäsittely tehdään yleensä vahalla, öljyllä, lakalla tai maalilla. Vesiohenteisten
lakkojen ja maalien sideaine on tyypillisesti polyuretaani- tai akrylaattidispersio, liuoteohenteisten tuotteiden
sideaine on tyypillisesti alkydi.
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9.12.4.
Säälle alttiiden pintojen pintakäsittely
Yleistä
Pintakäsittelyaineilla voidaan vaikuttaa mm. rakenteiden veden- ja vesihöyryn läpäisyn lisäksi rakennusten
energiatalouteen. Värin valinnalla vaikutetaan pinnan lämpötilaan. Mitä tummempi väri on kyseessä, sen
pienempi on sen heijastusarvo. Heijastusarvo ilmoittaa pinnalta heijastuvan valon määrän prosentteina.
Mustan värin heijastusarvo on 0 % ja valkoisen värin heijastusarvo on 100 %. Tumma väri nostaa pinnan
lämpötilaa, mikä vaikuttaa rakenteiden ja rakennuksen lämpötilaan sekä saattaa aiheuttaa alustassa
lämpötilaeroista johtuvaa liikkumista ja nopeuttaa maalin vanhenemisreaktioita. Nykyään on saatavilla
auringon infrapunasäteilyä heijastavia pigmenttejä, joiden avulla voidaan aikaansaada varsin tummiakin
värejä, jotka aiheuttavat pienemmän lämpötilan nousun kuin perinteiset pigmentit. Näillä voidaan vaikuttaa
samanaikaisesti myös mm. pinnan kastepisteeseen.
Puualusta
Ulkoverhouksiin käytetään yleisesti kuusta tai mäntyä, terassimateriaalit ovat useimmiten painekyllästettyä
mäntyä tai lämpökäsiteltyä mäntyä tai kuusta. Jonkin verran käytetään myös lehtikuusta, kuusta tai mäntyä.
Lämpökäsitellyn puun käyttö myös muissa rakenteissa on lisääntymässä. Näiden eri puumateriaalien
pintakäsittelysuositukset eivät juuri eroa toisistaan. Pintakäsittelyaineiden imeytyminen eri puumateriaaleihin
kuitenkin vaihtelee. Männyn sydänpuuhun sekä lehtikuuseen imeytyy esimerkiksi puuöljyä tai pohjustetta
vähemmän kuin kuuseen ja varsinkin männyn pintapuuhun.
Puualustan vaikutus pintakäsitellyn puun kosteudenkulkuun riippuu myös pintakäsittelyaineesta. Jos
pintakäsittelyaine muodostaa tiiviin kalvon, niin puualustalla on vähäinen merkitys. Jos pintakäsittelyaine
sallii puun nopean kostumisen ja kuivumisen, puualustan kosteudenkulkuominaisuudella on merkitystä.
Kosteus kulkeutuu kuusimateriaaliin hitaammin kuin männyn pintapuuhun. Kosteuden kulkeutuminen
männyn sydänpuuhun on taas hitaampaa kuin kuuseen. Lämpökäsitelty puu sitoo vesihöyryä vähemmän
kuin lämpökäsittelemätön puu ja siksi sen eläminen on vähäisempää. Lämpökäsittely ei kuitenkaan vähennä
veden kapillaarista imeytymistä puuhun, mikä pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja pintakäsittelyssä
tarkoittaen sitä, ettei lämpökäsiteltyä puuta suositella maakosketukseen ja päätypinnat tulee suojata.
Pintakäsittelyaineiden tartunta hienosahattuun puupintaan on
ulkoseinälaudaksi ja aitoihin hienosahattu kuusi on hyvä valinta.

parempi

kuin

höyläpintaan,

joten

Pintakäsittelemätön puu harmaantuu säärasituksessa auringonvalon ja sinistäjäsienten vaikutuksesta ja
halkeilee kosteusvaihteluista johtuen. Pigmentoidut pintakäsittelyaineet (maalit) estävät puun
värinmuutoksen tai vähentävät (kuullotteet) sitä. Puun halkeilu voidaan joko estää tai sitä vähentää riippuen
pintakäsittelyn tiiveydestä. Erityisen tärkeä on estää veden tunkeutuminen lautojen tai paneeleiden
päätypinnoista tiiviillä pintakäsittelyaineella, koska kosteus kulkeutuu kaikkein tehokkaimmin puun
pituussuunnassa. Päätypinnoista tunkeutuva vesi voi nostaa puun kosteuden tasolle, jolla lahottajasienet
voivat heikentää puuta pitkäaikaisessa kosteusrasituksessa.

Puun pintakäsittelyaineet
Säärasitukseen tarkoitettujen puun pintakäsittelyaineiden vedenläpäisy määritetään standardin EN 927-5
mukaan. Standardissa EN 927-2, joka määrittelee toimivuuskriteerit ulkomaalisysteemille, on annettu rajaarvot vedenläpäisylle. Tämä standardi on vapaaehtoinen. Pintakäsittely-yhdistelmälle, joka on tarkoitettu
vain vähän puun elämistä salliviin rakenteisiin (stable substrate) kuten ikkunoihin ja oviin, on vedenläpäisyn
ylimmäksi raja-arvoksi määritetty 175 g/m2. Rakenteisiin, joissa sallitaan rajoitettu kosteuseläminen, kuten
paneelityyppisissä ulkoverhouksissa, pintakäsittely-yhdistelmän vedenläpäisyn ylin raja-arvo on 250 g/m2.

Teollinen pintakäsittely
Uudisrakentamisessa ulkoverhouslaudoista on nykyisin suurin osa tehtaalla pohjamaalattuja ja/tai
pintamaalattuja. Näin laudat voidaan käsitellä suojaisissa oloissa, ei olla riippuvaisia säästä, säästetään
kalliista maalauksesta rakennuspaikalla ja suojataan puuta kuljetuksen ja rakentamisen ajan.
Tehdaskäsittelyt ovat hyvin erityyppisiä kattaen pohjustuksen, pohjamaalauksen ja/tai pintamaalauksen.
Rakennuspaikalla tehtävät käsittelyt riippuvat tehdasmaalauksen suojaavuudesta. Jos laudat on tehtaalla
pohjamaalattuja, antaa tehdaskäsittely lähinnä kuljetus- ja rakennusaikaisen suojan. Maalauskertojen määrä
rakennuspaikalla riippuu määritellystä huoltomaalausvälistä. Jos laudat on tehtaalla pintamaalattu
kertaalleen, niin rakennuspaikalla suositellaan vielä 1-2 maalauskertaa. Kaksi kertaa tehtaalla
pintamaalattua lautaa ei välttämättä tarvitse maalata rakennuspaikalla, jos laudoitus voidaan kiinnittää
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maalipintaa rikkomatta. Tehdasmaalattujen lautojen pintakäsittelysuositukset ovat tuotekohtaiset. Teolliset
maalit ovat yleensä vesiohenteisia ja perustuvat alkydi- tai akrylaattisideaineisiin tai niiden yhdistelmiin.
Niiden säänkestävyys- ja kosteudenläpäisyominaisuudet ovat tuotekohtaisia.
Pohjustus
Pohjustus suojaa puuta kosteudelta, puupinnan homehtumiselta ja/tai sinistymiseltä. Pohjustus on tärkeä
varsinkin kohteissa, joita ei ole teollisesti pintakäsitelty. Pohjustus tulee tehdä viipymättä, etteivät sienet leviä
puupinnalla. Teollinen maalaus suojaa puupintaa, joten pohjustus ennen pohjamaalausta ei ole niin kriittinen.
Pohjustus kuitenkin suojaa koko maaliyhdistelmää, ja kohteissa, joissa kosteusrasitus on suuri, on teollinen
pohjustus hyödyllinen.
Pohjusteet ovat joko vesi- tai liuoteohenteisia. Ne sisältävät sideainetta, joka yleensä on alkydi tai öljy.
Sideaineen määrä on yleensä vähäinen, koska pohjusteen pitää tunkeutua puuhun syvälle. Lisäksi
pohjusteet sisältävät fungisideja, joka suojaavat puu- ja maalipintaa home- ja/tai sinistäjäsieniltä.
Pintakäsittelyn tehtävä ei ole suojata puuta lahoamiselta, vaan rakenteellisten ja detaljiratkaisujen tulee olla
sellaisia, ettei puun kosteus nouse riskitasolle (yli 25 %). Jos lahoamisriski on olemassa, suositellaan
painekyllästetyn puun valintaa puumateriaaliksi.
Pohjamaalit
Pohjamaalit ovat joko liuote- tai vesiohenteisia maaleja. Ne perustuvat useimmiten alkydi- tai
akrylaattisideaineisiin tai niiden yhdistelmiin. Pohjamaalien ominaisuuksiin kuuluu hyvä tartunta puuhun ja
tiiveys. Pohjamaalin tehtävänä on hidastaa kosteuden imeytymistä puuhun, jotta puun eläminen hidastuu ja
puu halkeilee vähemmän. Lisäksi puun vesiliukoisten uuteaineiden kulkeutuminen maalipintaan estyy tai
hidastuu. Puun uuteaineet voivat aiheuttaa maalipinnan kellastumista.
Pintamaalit
Liuoteohenteiset pintamaalit ovat joko öljy- tai alkydipohjaisia. Alkydipohjaiset ulkoverhousmaalit sisältävät
yleensä yli 80 % öljyä, joten ne ovat joustavampia kuin vähemmän öljyä sisältävät. Yleensä öljy- ja
alkydimaalit ovat hyvin tiiviitä eli ne suojaavat puuta hyvin kosteudelta ja estävät näin puun halkeilemista.
Käytetyillä öljypohjaisilla raaka-aineilla voidaan vaikuttaa puun halkeiluun, maalipinnan hilseilyyn ja
homehtumiseen. Tuotteet voivat olla käytännössä liuotteettomia tai ne sisältävät liuotteita. Kiiltävät
liuoteohenteiset maalit menettävät kiiltoaan säärasituksessa liituamisen vuoksi ja liituaminen näkyy myös
haalistumisena. Liituamistaipumus riippuu sideaineesta usein siten, että öljymaalit liituavat enemmän kuin
paljon öljyä sisältävät alkydimaalit.
Vesiohenteisten maalien sideaineiden kemia on hyvin moninainen. Yleensä ne perustuvat akrylaatteihin ja
alkydeihin sekä näiden sideaineiden yhdistelmiin. Sideaineiden lähtöaineilla voidaan säätää sideaineiden
ominaisuuksia kuten kosteudenläpäisyominaisuuksia ja tunkeutumista puualustaan. Akrylaattisideaineet
voivat olla myös kemiallisesti modifioituja alkydeilla tai uretaaneilla. Maalituotteen muut raaka-aineet
vaikuttavat myös hyvin paljon maalituotteen kosteusominaisuuksiin. Akrylaattisideaineilla on yleensä hyvät
värinkesto-ominaisuudet. Käytetyt pigmentit vaikuttavat myös värin pysyvyyteen.
Kuultavat tuotteet
Kuultavat tuotteet sisältävät maaleja vähemmän pigmenttejä ja täyteaineita. Näin ne läpäisevät
auringonvaloa ja siksi suojaavat puuta vähemmän kuin maalit ja huoltomaalausväli on selvästi lyhyempi kuin
maalien. Suojaavuus valolta riippuu tuotteen pigmentoinnin määrästä, UV-suoja-aineista ja kuullotekalvon
paksuudesta, puupinnan karheudesta, rakenteen suojaavuudesta ja ilmansuunnasta. Täysin kirkasta
pinnoitetta ei suositella ulkokäyttöön, koska puu hajoaa kirkkaan tuotteen alla ja pinnoite hilseilee pois.
Lisäksi kirkkaalla tuotteella pinnoitettu puupinta sinistyy herkästi halkeamien ja hilseilleen pinnoitteen
kohdalta.
Kuullotteen antama kosteussuoja riippuu erityisesti kuullotekalvon paksuudesta. Puu, joka on käsitelty siihen
hyvin imeytyvällä kuullotteella, alkaa halkeilla kosteudenvaihteluiden takia hyvin nopeasti. Imeytyvällä
kuullotteella suojattu puupinta myös haalistuu suhteellisen nopeasti, koska pinnassa on puuta suojaavaa
pigmenttiä vähemmän. Toisaalta tasopinnoille, kuten terasseille ja kalusteisiin, puuhun hyvin tunkeutuvat
pigmentoidut puuöljyt ovat suositeltavia, koska huoltokäsittelyt ovat helppoja. Kalvonmuodostavia kuullotteita
ei suositella tasopinnoille, koska kalvomaiset tuotteet usein hilseilevät tasopinnoista kosteuden ja
auringonvalon aiheuttaman rasituksen takia.
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Kuullotteita on sekä vesi- että liuoteohenteisia. Liuoteohenteiset kuultotuotteet perustuvat yleensä
alkydisideaineisiin. Kosteussuojausominaisuudet määräytyvät yleensä kuiva-ainepitoisuuden ja siihen
läheisesti liittyvän kalvonpaksuuden mukaan. Vesiohenteiset tuotteet perustuvat akrylaatti- ja/tai
alkydisideaineisiin. Alkydisideaineet voivat olla akrylaatti- tai uretaanimodifioituja.
Kiviainespinnat
Tyypillisiä pintakäsiteltäviä kiviaineisia julkisivumateriaaleja ovat betoni, rappaus ja sementtipohjaiset
rakennuslevyt. Muurattuja rakenteita voidaan maalata ilman alustan rappaamista, mutta tätä ei yleensä
suositella, sillä lopputulos ei ole välttämättä esteettisesti hyväksyttävä. Alusmateriaalien erilaiset
ominaisuudet mm. vedenimun suhteen (muurauslaasti vs. harkko tai tiili) heikentävät lisäksi lopputuloksen
teknistä toimivuutta. Myös suolojen läpilyönnin mahdollisuus on suuri, jos alustaa ei rapata. Rappaus ei
itsessään poista suolojen läpilyönnin mahdollisuutta, mutta pienentää sen todennäköisyyttä.
Betoni
Betonin vaurioitumiseen vaikuttavat ennen kaikkea sen pakkasenkestävyys ja raudoitteiden korroosio.
Maaleilla, pinnoitteilla ja impregnointiaineilla, jotka ovat tyypillisimmät betonipinnan pintakäsittelyaineet, ei
voida suoraan vaikuttaa betonin pakkasenkestävyyteen, eli säärasitukselle alttiissa betonirakenteissa on
suositeltavaa käyttää pakkasenkestävää betonia. Pintakäsittelyaineilla voidaan tosin vaikuttaa betonin
kosteuspitoisuuteen ja siten epäsuorasti myös betonin pakkasenkestävyyteen.
Julkaisussa BY 41 Betonirakenteiden korjausohjeet on esitetty Suomen olosuhteissa pintakäsittelyaineiden
vesihöyrynvastuksen ohjearvoksi sd ≤ 0,5 m. Tämä tarkoittaa, että alle 0,5 m vastuksen omaavia tuotteita
pidetään vesihöyryn läpäisyn suhteen avoimina ja tätä suuremman arvon omaavia tiiviinä. Betonisten
julkisivupintojen osalta tämä tarkoittaa, että ko. pinnoille on suositeltavaa valita tuote, jonka vesihöyrynvastus
on < 0,5 m. Samalla on eduksi, jos tuote estää veden imeytymisen betoniin. Tämänkaltaisia, pienen
vesihöyrynvastuksen omaavia, mutta vettä hylkiviä, tuotteita ovat silikonihartsiin perustuvat ja
silikonimodifioidut tuotteet. Silikonihartsiin perustuvia tuotteita valmistetaan sekä impregnointiaineena,
pohjusteena, maalina että pinnoitteena. Silikonimodifioitujen tuotteiden sideaine on tyypillisesti
akrylaattidispersio ja niiden vedenhylkivyys on aikaansaatu lisäämällä tuotteeseen silikoniöljyä.
Betonisten vaakapintojen, etenkin parvekelaattojen, osalta on suositeltavaa käyttää rakenteen yläpinnassa
tuotetta, joka on mahdollisimman tiivis. Tällaisia tuotteita ovat esim. epoksi- ja polyuretaanituotteet.
Parvekelaattojen alapinnassa suositellaan käytettäväksi mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäiseviä
tuotteita. Tällaisia tuotteita ovat esim. sementti- ja silikaattipohjaiset tuotteet. Vesihöyryä hyvin läpäisevät
tuotteet eivät kuitenkaan yleensä estä hiilidioksidin tunkeutumista betoniin.
Betonin karbonatisoitumisnopeuteen, joka on yksi merkittävä tekijä raudoitteiden korroosion kannalta,
voidaan vaikuttaa valitsemalla pintakäsittelyaine, joka hidastaa hiilidioksidin tunkeutumista alustaan.
Teräksen korroosio vaatii tapahtuakseen elektrolyytin (vettä) ja happea. Hapen läsnäoloa rakenteissa on
mahdoton estää, mutta pintakäsittelyaineilla voidaan vaikuttaa rakenteiden kosteuspitoisuuteen. Mikäli
betonissa oleva karbonatisoitumisvyöhyke on siis jo saavuttanut teräkset, on eduksi, jos rakenne pysyy
mahdollisimman kuivana.
Betonirakenteiden impregnointiaineille, maaleille ja pinnoitteille on esitetty vaatimuksia standardissa SFS-EN
1504-2. Standardissa esitetyt velvoittavat vaatimukset on esitetty alla taulukossa 9.X. Mikäli tuotteita
käytetään tulipalolle alttiissa rakenteissa ja ne sisältävät yli 1 % (joko tilavuus- tai paino- % ilmaistuna)
orgaanista ainetta, tulee niille tehdä paloluokitus standardin SFS-EN 13501-1 mukaan. Muussa tapauksessa
tuotteet luokitellaan paloluokkaan A1. Ko. standardissa on vaatimuksia myös tuotteiden
tunnistamiselle/koostumukselle.
Taulukko 9.x. Standardissa SFS-EN 1504-2 esitetyt impregnointiaineiden, maalien ja pinnoitteiden vaatimukset.

Vaatimus
Hiilidioksidin läpäisevyys
Vesihöyryn läpäisevyys
Veden läpäisy
Tartuntalujuus
Tunkeutumasyvyys
Alkalinkestävyys
Kuivumisnopeus

Impregnointiaineet

X
X
X
X

Maalit ja pinnoitteet
X
X
X
X
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Rappaus
Rappaukset voidaan jaotella käsiteltävän alustan mukaan kalkki-, kalkkisementti- ja sementtirappauksiin.
Kalkkirappausten suositelluin pintakäsittelyaine on kalkkimaali. Kalkkimaali ei muodosta kalvoa alustan
pinnalle ja sen tekniset ominaisuudet ovat samat tai hyvin samankaltaiset kuin alustankin mm. vedenimun ja
vesihöyryn- sekä hiilidioksidin läpäisyn suhteen. Mikäli kalkkirappaus on ns. kipsaantunut, eli kalkki on
reagoinut ilman rikkiyhdisteiden kanssa, suositellaan alustan karhentamista riittävän tartunnan
aikaansaamiseksi. Toinen vaihtoehto on käyttää silikaattimaalia.
Kalkkisementtirappausten, joiden kalkin määrä sideaineen kokonaismäärästä on välillä 90 - 30 paino-%,
suositelluimmat pintakäsittelyaineet ovat silikaatti- ja silikonihartsimaali tai -pinnoite. Silikaattimaali reagoi
alustan kanssa lujittaen alustaa. Silikaattimaalille on tyypillistä erittäin hyvä vesihöyryn ja hiilidioksidin
läpäisykyky. Myös silikonihartsimaali läpäisee vesihöyryä ja hiilidioksidia erittäin hyvin. Lisäksi se muodostaa
vettä hylkivän kalvon suojaten näin alustaa liialta kosteusrasitukselta.
Rappauksen kalkin määrän pienentyessä ja sementtimäärän kasvaessa kasvaa myös erilaisten
pintakäsittelyvaihtoehtojen määrä. Sementtirappauksia ja lujia kalkkisementtirappauksia voidaan
pintakäsitellä silikaatti- ja silikonihartsimaalien ja -pinnoitteiden lisäksi dispersiomaaleilla ja -pinnoitteilla.
Maalin ja pinnoitteen läpäisyominaisuuksiin voidaan vaikuttaa, kuten aikaisemmin jo on mainittu,
sideainemäärää muuttamalla. Hyvin läpäisevillä tuotteilla sideaineen määrä suhteessa täyteaineisiin ja
pigmentteihin, nk. korkean PVC:n tuotteilla, on matala eikä sideainetta ei ole riittävästi sitomaan orgaanisia
väripigmenttejä johtuen ko. pigmenttien pienestä koosta ja suuresta ominaispinta-alasta. Tämä johtaa värin
haalistumiseen säärasituksessa. Sideainemäärän kasvaessa sideaineen pigmenttien sidontakyky kasvaa
mahdollistaen myös orgaanisten pigmenttien käytön ja sitä kautta kirkkaiden värien käytön, mutta samalla
maalin- tai pinnoitekalvon vesihöyryn ja hiilidioksidin läpäisykyky pienenee, eli kalvosta tulee tiiviimpi.
Orgaanista sideainetta sisältäville ulkorappauslaasteille on esitetty vaatimuksia standardissa SFS-EN 15824.
Tähän tuoteryhmään lasketaan myös orgaanista sideainetta sisältävät pinnoitteet. Ko. standardissa on
esitetty pinnoitteiden luokitteluperusteet vesihöyryn läpäisevyyden ja vedenimukyvyn osalta.
Tartuntalujuuden arvon tulisi olla ≥ 0,3 N/mm² betonilla. Mikäli tuotteita käytetään tulipalolle alttiissa
rakenteissa ja ne sisältävät yli 1 % (joko tilavuus- tai paino- % ilmaistuna) orgaanista ainetta, tulee niille
tehdä paloluokitus standardin SFS-EN 13501-1 mukaan. Muussa tapauksessa tuotteet luokitellaan
paloluokkaan A1.
Sementtipohjaiset rakennuslevyt
Sementtipohjaisia rakennuslevyjä käytettäessä rakenteet tehdään usein tuulettuviksi, eli levyn takana on
tuuletusrako. Näin ollen ei pintakäsittelyaineen läpäisyominaisuuksilla ole juurikaan merkitystä rakenteen
rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta, vaan on jopa suositeltavaa, että levyä suojaa tiivis pintakäsittely.
Mikäli kyseessä on nk. rappausaluslevy, suositellaan se pintakäsiteltäväksi rappaustyypille sopivalla maalilla
tai pinnoitteella, yleisesti esim. silikonihartsimaalilla tai -pinnoitteella.
Metallipinnat
Säärasitukselle alttiiden metallipintojen maalien ja pinnoitteiden käyttöalue on hyvin laaja ulottuen
peltikatoista ja raskaista teräsrakenteista aluevarusteisiin ja täydentäviin rakenneosiin, kuten kattotikkaisiin ja
ikkunapuitteisiin. Osa maaleista soveltuu myös sisämaalaukseen tietyin tuote- tai tuoteryhmäkohtaisin
rajoituksin. Tyypillisiä alustoja ovat teräs, sinkitty teräs, alumiini ja kupari.
Metallipintojen maalit, jotka ovat korroosionestopigmentoituja tai muutoin alustan syöpymistä estäviä tai
hidastavia, soveltuvat usein maalattavaksi suoraan teräs- ja muille metallipinnoille. Metallipintojen
pintamaalit, joilla ei ole korroosionesto-ominaisuuksia, mutta joita ulkonäöllisten, säänkesto- tai muiden
ominaisuuksiensa vuoksi käytetään ulkona metallipinnoilla, vaativat yleensä erillisen pohjamaalauksen.

9.12.5.
Homesuoja-aineet
Kosteudelle alttiiksi joutuviin materiaaleihin lisätään usein myös mikrobien kasvua estäviä tehoaineita.
Tehoaineita lisätään tuotteisiin, jotka altistuvat korkealle kosteudelle tai säärasitukselle. Tyypillisiä tällaisia
rakennusmateriaaleja ovat mm. maalit, tiivistemassat, pinnoitteet ja puunsuoja-aineet. Biosidien valmistus on
biosididirektiivin ohjeiden mukaan valvottua, ja Suomessa siitä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
TUKES. Biosidit pitää olla hyväksytty ja niiden käyttö on rajattu käyttötarkoituksen mukaan.
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Rakennusalaan liittyviä biosiditarkastelun kohteita ovat mm.
I.
Desinfiointiaineet ja yleiset biosidivalmisteet (2 yksityisten ja julkisten
terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet, 4.
Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja),
II.
II. Säilytysaineet (6. suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet, 7.
pintasäilytysaineet,
8.
puunsuoja-aineet,
10.
rakennustuotteiden
säilytysaineet)
Esim. puunsuoja-aineet ovat vain teollisuuskäyttöön rajattuja kyllästeitä tai sitten siveltäviä, tavalliseen
käyttöön tarkoitettuja tuotteita. Teolliseen käyttöön tarkoitettujen kyllästeiden tehokkuutta valvoo NTR
(Nordiska Träskyddrådet) ja kyllästeiden käyttö on pohjoismaissa hyvin säädelty. Kyllästetty puutavara tulee
merkitä NTR ohjeiden mukaan: M, A, AB tai B luokka. Siveltävät puunsuoja-aineet luokitellaan maalien
kaltaisiksi, joiden tehoa ei vastaavalla tavalla seurata. Kyllästeet muuttuvat ajan mittaan, esim. CCA (kuparikormi-arseeni) kyllästeitä ei teollisuudessa enää käytetä. Nykyisin käytössä olevat tehoaineet perustuvat
seuraaviin yhdisteisiin: kupariyhdisteet, kvaternaariset ammoniumyhdisteet, IPBC-yhdisteet, tebuconazolit ja
propiconazoli, Näitä käytetään tarvittaessa myös muissa rakennustuotteissa, Biosidien lisäksi kemikaaleja
käytetään mm. palonestoon esim. booriyhdisteet.
Mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjauksissa ja saneerauksissa voidaan joutua käyttämään homesuoja-,
puhdistus- ja desinfiointiaineita. Ehdoton peruslähtökohta kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjauksessa
on kuitenkin vaurioituneen materiaalin tai rakenneosan poistaminen tai mekaaninen puhdistus.
Puhdistusaineet ja muut kemikaalit ovat ensisijaisesti osa täydentävää mikrobikorjausta ja niiden käyttöä on
harkittava silloin, jos kaikkia vaurioitunutta materiaalia ei saada poistettua. Kemikaaleilla pyritään
puhdistamaan materiaalien pinnat mikrobikasvusta, poistamaan mikrobien aiheuttamia hajuhaittoja
korjauksen yhteydessä sekä tarvittaessa antamaan materiaaleille lisäsuojaa.
Korjauksen yhteydessä käytettyjä aineita ovat mm.:
- Kvaternaariset ammoniumyhdisteet
- Alkoholi- ja peroksidivalmisteet
- 2-(2-etoksi)etoksi-etyyliguanidiniumkloridi (Akacid), PHMG (Akacid forte) tai PHMB
- Booriyhdisteet
Tällä hetkellä PHMG:n käyttö on kiellettyä ja PHMB:n sekä booriyhdisteiden käyttöä ei enää suositella
rakennusten mikrobiongelmien desinfioinnissa, etenkään aineita ei pidä käyttää sisätiloissa tai sisäpinnoissa.
Perustiedot
kemikaalien
tai
aineiden
ominaisuuksista
ja
ympäristövaikutuksista
ilmenevät
käyttöturvallisuustiedotteista ja valmistajan antamista tiedoista.
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Saumojen ja liitosten tiivistystuotteet

9.13.1.
Yleistä
Saumojen ja liitosten tiivistäminen voidaan toteuttaa kohteesta ja rakenteesta riippuen erilaisilla ratkaisuilla ja
tuotteilla. Saumaamalla ja tiivistämällä parannetaan rakennuksen ilmantiiveyttä, ääneneristävyyttä ja
palonkestoa sekä estetään lämmönhukkaa ja kosteuden sekä epäpuhtauksien pääsyä rakenteisiin.
Saumojen ja liitosten suunnitteleminen edellyttää laaja-alaista eri rakenneosatoimittajien rakenteiden ja
detaljien tuntemusta sekä saumaus- ja tiivistysmateriaalien tuntemusta. Saumaamis- ja tiivistämistyössä
tulee noudattaa huolellisuutta eri työvaiheissa. Usein olosuhteet työmailla ja rakentamisaikataulut asettavat
omat
haasteensa
saumauksen
ja
tiivistämisen
onnistumiselle.
Rakennuksille
asetettavat
energiatehokkuusvaatimukset ja ilmatiiveysvaatimukset korostavat saumausten ja tiivistysten suunnittelun ja
oikean toteuttamisen merkitystä.

9.13.2.
Saumausmassat
Saumausmassat ovat pursotettavia massoja joilla voidaan tiivistää rakenteiden välisiä erikokoisia saumoja ja
rakoja. Saumausmassat koostuvat sideaineista, pehmittimistä, täyteaineista ja väri- ja lisäaineista. Ne
voidaan luokitella eri sideaineiden perusteella mutta saman ryhmän sisällä voi olla ominaisuuksiltaan erilaisia
massoja riippuen siitä miten paljon / mitä täyteaineita, pehmittimiä tai lisäaineita on käytetty ko. massan
valmistuksessa. Sideaine vaikuttaa massatyypin UV-säteilyn kestoon, päälle maalattavuuteen, lämpötilantai pakkasen- ja kosteuden kestoon. Samasta sideaineesta voidaan valmistaa Shore A kovuudeltaan ja
elastisuudeltaan erilaisia massoja. Usein massan valinta on kompromissi eri ominaisuuksien suhteen,
esimerkiksi elastisuuden tai Shore A kovuuden suhteen: kovempi massa kestää paremmin mekaanista
rasitusta mutta elastinen massa kestää paremmin rakenteiden liikkeitä. Massaa valittaessa on perehdyttävä
yksittäisen massan teknisiin ominaisuuksiin ja suositeltuihin käyttökohteisiin eikä valittava saumausmassaa
pelkästään massan tyypin perusteella. Karkeasti yleistäen jakoa ja valintaa voidaan tehdä seuraavasti
(aakkosjärjestyksessä):
Akryylit (ns. maalarin- ja akustoakryylit sekä erikoisakryylit (mm. paloakryylit))
Akryylimassat ovat vesiohenteisia vähäliikkeisiin saumoihin tarkoitettuja massoja joita käytetään rakennusten
sisäpuolisissa viimeistelytöissä ja rakojen sekä halkeamien tiivistyksissä. Akryylimassat luokitellaan
elastoplastisiksi massoiksi. Akryylimassalla tehdyt saumat kutistuvat hieman kuivuessaan minkä takia niitä
käytetään lähinnä kapeiden (alle 10 mm levyisten) saumojen tiivistämiseen. Akryylisaumausmassalla tehty
sauma on kuivuttuaan päälle maalattavissa ja tiiviit saumat estävät hyvin äänen kulkua huoneesta toiseen,
minkä takia akryylisaumausmassoja usein kutsutaan maalarinakryyleiksi tai akustoakryyleiksi.
Akryylimassasta voidaan muokata paloa pidättävä / palotilanteessa turpoava paloakryyli lisäämällä siihen
valmistusvaiheessa valikoituja lisäaineita.
Butyylit ja Bitumimassat
Butyylimassoja ja bitumimassoja, jotka luokitellaan plastisiksi massoiksi, käytetään mm. teollisuudessa ja
piiloon jäävissä tiivistyksissä ja rakennussaumoissa missä ei tapahdu liikkeitä: katemateriaalien tiivistyksiin,
kattopeltien saumoihin, peltirakenteiden liitoksiin, ilmastointiputkien liitoksiin ym. Butyylimassa nahoittuu
muttei kovetu sisältä. Butyylimassa venyy venytettäessä mutta sauma ei palaudu minkä takia ko.
massatyyppi ei sovi saumoihin joihin kohdistuu jatkuvaa liikettä.
Epoksit
Epoksipohjaisia 2-komponenttisia erikoissaumausmassoja voidaan käyttää kovalle mekaaniselle ja
kemialliselle rasitukselle altistuvien vähäliikkeisten saumojen tiivistämiseen: mm. jätevedenpuhdistamoissa.
Seosmassat (Hybridit) (MS massat = modified silicones, SPUR massat = silane terminated
polyurethanes, STP massat = silyl terminated polyethers)
Karkeasti yleistäen hybridimassat ovat silikoni ja polyuretaanimassojen risteytyksiä mutta eri valmistajien
seosmassat voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Seossaumausmassat ja -liimamassat sekä tiivistysmassat ovat vähäliuotteisia (tai eivät sisällä ollenkaan liuottimia) eikä niissä ole isosyanaatteja. Niiden
käyttö on yleistynyt ja ne ovat osittain syrjäyttäneet polyuretaaneja teollisuuden käyttökohteissa ja
rakennuksilla. Käyttökohteet ovat vastaavat kuin polyuretaaneilla. Seosmassat luokitellaan elastisiksi
massoiksi.
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Polysulfidit
Polysulfidimassoja käytetään nykyään lähinnä lasiteollisuudessa eristyslasien tiivistämiseen. Ko. massat
ovat 2-komponenttisia ja sauman liikevara on +/-35%.
Polyuretaanit
Polyuretaani saumausmassoja ja liima- sekä tiivistysmassoja käytetään yleisesti rakennuksilla ja
teollisuudessa. Lasiteollisuudessa käytetään usein 2-komponenttisia nopeammin vulkanoituvia massoja.
Rakennuksilla käytettävät massat ovat 1-komponenttisia. Polyuretaanimassojen käyttöalue on laaja
materiaalien liimauksista liikuntasaumauksiin. Polyuretaanimassojen etuja ovat mm. laaja värivalikoima,
päälle maalattavuus ja hyvä tartunta kosteahkoille pinnoille sekä UV:n kestävyys varauksin*. Massan Shore
A kovuus ja muut erikoisominaisuudet on huomioitava massaa valittaessa. Polyuretaanimassat sisältävät
pieniä määriä liuottimia ja isosyanaatteja. (*UV-säteet vahingoittavat polyuretaanin tartuntaa minkä takia
polyuretaanimassoilla ei saa liimata lasia / tai UV:n pääsy tartuntapinnalle pitää estää.) Polyuretaanit
luokitellaan elastisiksi massoiksi.
Silikonit (Etikkahappopohjaiset silikonit ja neutraalikuivuvat alkoksi- ja oksimisilikonit sekä 2komponenttiset silikonit ja erikoissilikonit (mm. palosilikonit))
Silikonisaumausmassoja käytetään yleisesti rakennuksilla ja teollisuudessa: elintarviketiloissa, kylmätiloissa,
kylpyhuoneissa, ikkuna- ja ovirakenteissa, rakennesaumoissa ym. Parhaat silikonit ovat 2- ja 1komponenttisia silicone structural glazing massoja joita käytetään lasien liimaukseen lasiteollisuudessa ja
rakennuksilla. Niiden UV:n kesto on erinomainen muihin saumausmassatyyppeihin verrattuna. Usein
rakennuksilla käytettäviin silikoneihin on kuitenkin lisätty täyte- ja lisäaineita, mitkä alentavat massan hintaa
mutta heikentävät massan UV:n kestoa.
Etikkahappopohjaisista silikoneista vapautuu etikkahappoa massan kuivumisreaktiossa minkä takia niitä ei
saa käyttää pinnoilla mihin etikkahappo voi vaikuttaa haitallisesti. Perinteisesti etikkahappopohjaisiin
silikoneihin on lisätty sienikasvustoa estäviä lisäaineita minkä takia niitä käytetään saniteettitilojen
saumoissa.
Neutraalikuivuvista alkoksisilikoneista on eri versioita ja niiden käyttö on yleistä rakennuksilla ja
teollisuudessa. Näihin voidaan lisätä palonkestoa parantavia lisäaineita jolloin massasta saadaan paloa
pidättävä.
Oksimisilikoneja
käytetään
lasiteollisuudessa
huulloskittaukseen
niiden
hyvien
tartunta
ja
työstettävyysominaisuuksien takia. Niiden korvaaminen alkoksisilikoneilla tai hybridimassoilla on osittain
perusteltua koska ne sisältävät haitallisia aineita.
Silikonimassoja käytettäessä on huolehdittava että tartuntapinnat ovat kuivat. Silikoni saumasta voi erottua
silikoniöljyä mikä voi näkyä ns. surureunana jos saumataan huokoisia materiaaleja (mm. marmoria). Silikonit
luokitellaan elastisiksi massoiksi.
Asennus ja mitoitus
Suunnittelija mitoittaa rakennesauman / liikuntasauman riittävän leveäksi huomioiden saumaan kohdistuvat
liikkeet ja saumausajankohdan vaikutuksen liikkeisiin ja sen perusteella valitsee riittävän elastisen massan.
Urakoitsija
asentaa
saumausmassan
oikeaan
syvyyteen
sauman
leveyden
suhteen.
Saumausmassatoimittajien suunnitteluohjeissa annetaan tarkemmat ohjeet sauman mitoitukseen.
Sauman pitkäaikaiskestävyys perustuu tartunnan muodostumiselle ja sen pysyvyyteen. Saumaus on tehtävä
puhtaaseen saumaan / tartuntapinnoille riippumatta siitä minkä tyyppistä saumausmassaa käytetään sillä
sauma aiheuttaa jännityksiä tartuntapinnoille kun sauman leveys kasvaa rakenteiden kuivumiskutistumisen
tai rakenteen kylmenemisen takia. Sauman tartuntapinnat käsitellään pohjusteella (julkisivut) ja saumaan
asennetaan pohjanauha oikeaan syvyyteen. Saumausmassa pursotetaan saumaan siten, ettei sinne jää
ilmataskuja ja lopuksi sauma silitetään siistiksi ja tasaiseksi esim. erikoisvalmisteisella saumaustikulla.
Sauma on valmis kuivuttuaan.
Teollisuudessa ja rakennuksilla tehtävien rakenteellisten liimausten mitoittaminen vaatii tarkempaa laskentaa
ja tartuntapintojen testausta. Tartuntapintojen puhdistus ja itse liimaustyö on tehtävä erittäin huolellisesti.

RIL 255-2013
Luku 9 Toimituksellinen kooste kommentointia varten /Kimmo Lähdesmäki 28062013

59

9.13.3.
Saumanauhat
Saumanauhoja käytetään joko yhdessä saumausmassan kanssa tai sellaisenaan sauman / raon
tiivistämiseen. Saumanauhojakin on erityyppisiä, joten nauhaa valittaessa on perehdyttävä yksittäisen
nauhan teknisiin ominaisuuksiin ja suositeltuihin käyttökohteisiin. Saumausmassan alle asennettavaa
pohjanauhaa ja paisuvaa saumanauhaa ei pidä sekoittaa keskenään.
Pohjanauhat
Pohjanauhalla tarkoitetaan saumausmassan alla käytettävää umpisoluista pyöreää pohjanauhaa, joka antaa
saumalle oikean muodon ja estää saumausmassan tartunnan sauman pohjaan. Saumausmassan
pursottaminen ilman pohjanauhaa ”tyhjän päälle” ei ole teknisesti oikein. Pohjanauha ei sellaisenaan ole
tiiviste vaan se vaatii aina saumausmassalla tehdyn sauman.
Paisuvat saumanauhat (läpi-impregnoidut nauhat, sivuilta impregnoidut nauhat ja –
impregnoimattomat nauhat)
Paisuvia saumanauhoja käytetään julkisivusaumoissa, ikkunasaumoissa (karmi-lasi sekä karmi-rakenne),
ohutrappausjärjestelmien detaljisaumoissa ja erilaisissa tiivistyksissä kuten vesipeltien alla tai hirsien välissä.
Rakenteen sisälle jäävissä saumoissa voidaan käyttää ”ei läpi-impregnoituja” paisuvia nauhoja mutta UVsäteille ja sateelle alttiiden saumojen tiivistykseen tulee käyttää läpi impregnoituja UV:n kestäviä paisuvia
nauhoja. Paisuvat nauhat puristuvat sauman väliin eivätkä sen takia edellytä yhtä lujaa ja pölytöntä
tartuntapintaa kuin saumausmassat. Läpi-impregnoidut paisuvat nauhat soveltuvat saumausmassoja
paremmin teknisten ominaisuuksien puolesta esimerkiksi rapatuille ja ohutrapatuille pinnoille ja
ulkonäöllisesti hyvin esimerkiksi pesubetonipinnoille ja tiilipinnoille. Paisuvat nauhat eivät ole täysin
ilmatiiviitä kuten saumausmassoilla tehdyt saumat joten rakenteessa oleva kosteus pääsee ulos eikä
tuuletusputkien tai –koteloiden käyttö ole välttämätöntä. Paisuvista nauhoista voidaan valmistaa
erikoisversioita kuten ikkunankarmin levyisiä nauhoja ikkuna-asennuksiin ja pontin ja / tai seinärakenteen
levyisiä nauhoja hirsien tai termoelementtien väliin.
Asennus ja mitoitus
Pohjanauha valitaan sauman leveyden mukaan siten että se on noin 20% leveämpi kuin sauman leveys.
Pohjanauhoja on eri kokoja halkaisijaltaan 6 mm:stä 50 mm:n. Tyypillisiin 10…30 mm leveisiin
julkisivusaumoihin tulee valita oikean levyinen pohjanauha esim. kuudesta eri nauhakoosta (halkaisija = 13,
16, 20, 25, 30, 35 mm). Pohjanauhan asennus tapahtuu tylpällä esineellä painaen siten että pohjanauha
asettuu oikealle syvyydelle saumaan
Paisuva saumanauha valitaan sauman leveyden mukaan huomioiden valmistajan ohjeet. Paisuvan
saumanauhan tulee olla saumassa syvempi kuin mitä sauman leveys on. Paisuvan saumanauhan UVsäteilyn kesto ja sadevedenpitävyys huononee jos nauha paisuu yli ko. nauhan sallitun paisumisleveyden.
Paisuvia saumanauhoja on eri kokoja 2 mm:stä 40 mm:n. Tyypilliset 10…30 mm levyiset julkisivusaumat
voidaan tehdä kahdella tai kolmella eri nauhakoolla. Paisuva saumanauha asennetaan saumaan avaamalla
nauharulla ja painamalla nauhan liimapuoli saumaan. Viileällä säällä tai jos tartuntapinnat ovat märät voi olla
tarpeen varmistaa nauhan paikalla pysyminen väliaikaisesti kiiloilla, jotka poistetaan kun nauha on paisunut.
o
o
Asennuslämpötila vaikuttaa nauhan paisumisnopeuteen. Ideaali asennuslämpötila on 10 C…25 C.
Tarkemmat asennusohjeet on varmistettava materiaalintoimittajilta.
9.13.4.
Tiivistysnauhat ja –teipit
Ikkuna- ja oviasennuksiin ja taloteollisuuden tiivistyksiin kehitetyt ohuet ilmatiivistysnauhat ja -teipit (esim.
kuitukankaalla
pinnoitettu
polyeteenikopolymeerikalvonauha)
toimivat
parhaiten
sisäpuolisissa
ilmatiivistyksissä. Nauhat liimataan erikoisliimoilla tai niissä on valmiiksi liima joko nauhan reunoilla tai
kauttaaltaan teipin liimapuolella. Nauhoja valmistetaan eri kokoja ja ne voidaan tarvittaessa rapata /
pinnoittaa yli. Uusia tiivistysnauhoja ja –teippejä kehitetään jatkuvasti sillä niiden käyttö yleistyy rakennuksilla
ja taloteollisuudessa ilmatiiveysvaatimusten kasvaessa. Ns. älykkäät höyrynsulkunauhat päästävät kosteutta
ulos rakenteesta kun niitä käytetään rakennuksen sadevesitiivistykseen mutta eivät päästä kosteutta
rakenteeseen sisältäpäin kun niitä käytetään rakennuksen ilmatiivistykseen.
Butyylipohjaisia tiivistysnauhoja (butyyli molemmilla puolilla tai butyyli toisella puolella ja alumiini tai kangas
toisella puolella) käytetään konepaja-, LVI-, kori ja telakkateollisuudessa tiivistämään vähäliikkeisiä
metallipintojen saumoja. Rakennuksilla niitä käytetään tyypillisesti metalli- ja lasirakentamisessa sekä kaasuja ilmatiiveyttä vaativissa saumoissa ja ikkuna-asennuksissa. Ko. nauhat kiinnittyvät nauhan butyylilla.
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EPDM nauhoja käytetään metalli- ja lasirakentamisessa ilma- ja höyrytiiviiden saumojen tekemiseen sekä
sääsaumoihin estämään sadeveden pääsy rakenteeseen. Kiinnitys tapahtuu kumiin tarttuvalla
kontaktiliimalla tai erikoisilla liimamassoilla ja tarvittaessa mekaanisesti.
Epoksiliimalla kiinnitettäviä hypalon nauhoja käytetään vesirasituksen alaisissa saumoissa ja saumoissa
joihin kohdistuu huomattavaa kemiallista rasitusta tai painetta: mm. uima-altaissa ja jäteveden
puhdistamoissa olevat vedenalaiset saumat.
Asennus ja mitoitus
Nauhojen asennus ja mitoitus tehdään materiaalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti huomioiden
asennusaikaiset olosuhteet (mm. lämpötila ja kosteus). Nauhoilla saadaan tehtyä ilmatiivis sauma vain jos
nauha on tiukkaan liimattu tartuntapinnoille. Ko. tuotteilla tehdyt saumat peitetään puu- tai metallilistoilla tai
ne pinnoitetaan.
9.13.5.
Tiivistysvaahdot
Tiivistysvaahdot ovat polyuretaanipohjaisia 1- tai 2-komponenttisia paisuvia vaahtoja joita käytetään rakojen
ja saumojen täyttöön ja tiivistämiseen rakennuksilla ja teollisuudessa: ikkuna- ja oviasennuksiin, putkien
läpivientien täyttöön, eristyspaneelien saumoihin, lattioiden, seinien ja kattojen saumakohtien tiivistämiseen.
Normaalin rakennusvaahdon lisäksi on kehitetty erikoisvaahtoja mm. talvikäyttöön (talvi- ja allseason
vaahto), kohteisiin joissa saumaan kohdistuu liikettä (elastinen vaahto), paloluokiteltuihin saumoihin
(palovaahto), rakennusharkkojen liimaukseen (kiviliimavaahto) ja eps eristelevyjen ja puun liimaukseen.
Rakennustuoteteollisuus on myös kehittänyt isosyanaattivapaita vaahtoja perinteisten vaahtojen rinnalle.
Asennus ja mitoitus
Kosteus ja lämpötila vaikuttavat vaahdon turpoamiseen. Sopiva ilman kosteus = kosteahko ilma ja hieman
kosteat tartuntapinnat nopeuttavat vaahdon turpoamista ja kuivumista ja aikaansaavat tasalaatuisen
vaahtosauman. Vaahtoasennuksissa on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. Paksut ja syvät saumat
on vaahdotettava useassa kerroksessa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Taulukko 9.x. Erilaisten tiivistystuotteiden ominaisuuksia.
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Seosmassat
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tiivistys
liimaus
Polyuretaanit
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Silikonit
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25
1 000 000
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9.13.6.
Läpivientitiivisteet ja –kappaleet
Läpivientitiivisteiden ja –kappaleiden tarkoituksena on tiivistää rakenteen ilman-/ höyrynsulun tai aluskatteen
läpi menevät läpiviennit, joita voi olla esimerkiksi LVI-tekniikan tai savuhormin läpiviennit (kuva 9.44).
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Läpivientikappale voi olla yksi levymäinen (laipallinen) kappale, jonka keskellä on valmiiksi oikean kokoinen
reikä putkelle tai siihen on mahdollisuus tehdä sopivan kokoinen reikä, jolloin putki asettuu
läpivientikappaleeseen tiiviisti. Läpivientikappale voi myös muodostua myös useammasta erillisestä
kappaleesta, jotka asennetaan tiiviisti läpiviennin ympärille (esimerkiksi savupiipun läpivienti).
Ilman- / höyrynsulkuun kiinnitettävä läpivientitiiviste tai –kappale on tehdasvalmisteinen tuote, joka on
valmistettu esimerkiksi PVC-muovista tai EPDM-solukumista. Läpivienti kappale asennetaan tiiviisti liimaten
(itseliimautuva) tai erillisellä tiivistyksellä (tiivistemassalla ja/tai tiivistysteipillä) ilman-/ höyrynsulkuun tai
aluskatteeseen.

Kuva 9.44.

Yläpohjan höyrynsulkumuoviin kiinnitetty läpivientikappale (kuva: www.rakentaja.fi).

9.13.7.
Kermit
Kermejä (kermikaistoja) käytetään rakenteiden liitoksissa estämään kosteuden nousua tai siirtymistä
rakenteeseen tai estämään rakenteiden liitoskohtien kautta sisäilmaan tulevia haitallisia ilmavuotoja. Kermiä
käytetään yleisemmin alapohjan ja perustusrakenteiden liitoskohdissa, mutta myös esimerkiksi yläpohjassa
ontelolaattojen saumojen tiivistyksessä.
Perustusrakenteissa sokkelikermi estää anturan yläosan ja perusmuurin tai sokkelin kastumisen seinän
vierustalle valuvista sade- ja sulamisvesistä johtuen. Lisäksi sokkelikermi estää maakosteuden siirtymisen
sokkelirakenteeseen.
Radonkermin tarkoituksena on estää rakennuksen alta tulevan perus- ja täyttömaan sisältämän radonin
tunkeutuminen asuin- ja oleskelutiloihin. Radonkermin avulla rakenteiden liitoskohdat, erityisesti ulkoseinän
ja alapohjan välinen liitoskohta tehdään ilmatiiviiksi.
Sokkeli- ja radonkerminä käytetään TL 2- luokan hitsattavaa kumibitumikermiä. Kumibitumikermin
ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 9.2.2. Sokkelikermi kiinnitetään kauttaaltaan alustaan
hitsaamalla. Ennen sokkelikermin kiinnittämistä alusta käsitellään bitumiliuoksella. Radonkermin ja
ilmatiivistyksiä tehtävän kermin asennuksessa tulee ottaa huomioon rakenteen mahdollinen liikkuminen.
Radonkermi tai liitoksen tiivistyksessä käytettävä kermi tulee asentaa liitoskohtaan kuitenkin täysin
ilmatiiviiksi.
9.13.8.
Muut tiivistystuotteet
Erityisesti sisäilmakorjauskohteissa rakenteiden liitoskohdista tulevat ilmavuodot voidaan tiivistää ko.
tarkoitukseen käytettävillä tuotteilla. Tuote voi muodostua esimerkiksi massamaisesta tuotteesta ja siihen
liittyvästä erillisestä vahvikekankaasta.
Betonirakenteiden kosteuden kapselointiin sekä betoniin imeytyneiden haitta-aineiden kapselointiin voidaan
käyttää esimerkiksi epoksilakkaa tai epoksihartsipohjaista höyrynsulkua. Näiden kapselointimateriaalien
päälle asennetaan tasoite ja varsinainen lattian pintamateriaali, esimerkiksi muovimatto.
Rakenteisiin, erityisesti betoni- ja tiilirakenteisiin kapillaarisesti nousevan kosteuden katkaisuun voidaan
käyttää injektointituotteita. Injektointi voidaan tehdä ko. käyttötarkoitukseen soveltuvilla erilaisilla tuotteilla ja
työtavoilla.
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9.14.
9.14.1.

Faasimuutosmateriaalit
Yleistä

Faasimuutosmateriaalit ovat materiaaleja, joilla voidaan tasata rakennuksen lämpötilaa käyttämällä hyväksi
kyseisten materiaalien termodynaamisia prosesseja rakennuksen käyttölämpötila-alueella. Lämpötilan
tasaaminen perustuu materiaalin kykyyn varastoida ja luovuttaa lämpöä. Faasimuutosmateriaaleja eli PCMmateriaaleja voidaan integroida tavanomaisiin rakennusmateriaaleihin. PCM-materiaalien suuri
sulamislämpö ja sopiva sulamispiste ovat kaksi tärkeintä ominaisuutta. Niiden avulla voidaan varastoida
suuria määriä lämpöä pienillä lämpötilamuutoksilla, jolloin pienellä materiaalimäärällä saadaan aikaan
tavanomaisia rakennusmateriaaleja huomattavasti suurempi varastointikapasiteetti. Lisäksi niillä voidaan
tasata rakennuksen lämpötilavaihteluita, mikä perustuu faasimuutoksen aikana olevaan vakiolämpötilaan.
Esimerkiksi rakennuksen sisälämpötilojen noustessa päivällä PCM-materiaalin kemialliset sidokset hajoavat
ja materiaali muuttaa faasia kiinteästä nestemäiseksi. PCM-materiaali absorboi lämpöä sulaessaan.
Vastaavsti yöllä rakennuksen lämpötilan laskiessa PCM-materiaalin sulamispisteen alapuolelle materiaali
jähmettyy ja luovuttaa päivällä varastoimaansa lämpöä huoneilmaan.
Faasimuutosmateriaalin suuren sulamislämmön ja sopivan sulamispisteen lisäksi materiaalin hyvä
lämmönjohtavuus, pieni tilavuuden muutos faasimuutoksessa ja suuri ominaislämpökapasitetti ovat
faasimuutosmateriaalin
lämpöfysikaalisen
toiminnan
kannalta
keskeisimmät
kriteerit,
kun
faasimuutosmateriaalia valitaan käyttötarkoitukseensa.
Korkean sulamislämmön ja tarkoituksen mukaisen sulamispisteen perusteella on olemassa suuri joukko
orgaanisia, epäorgaanisia ja eutektisia materiaaleja, jotka voidaan luokitella PCM-materiaaleiksi. Sopivan
tuotteen valintaa tehtäessä kaikkia edellä mainittuja kriteereitä on vaikea täyttää, jolloin sopivan tuotteen
valinta on usein kompromissi, jossa etsitään kokonaisvaltaisesti toimiva ja turvallinen tuote.
Yksi taloudellisimmista tavoista käyttää PCM-materiaaleja tavanomaisissa rakennusmateriaaleissa on
sisällyttää ne sellaisenaan nestemäisessä tai pulverimaisessa muodossa rakennusmateriaaleihin, kuten
betoniiin tai kipsilevyyn niiden tuotannon aikana. Yksi menetelmä on kyllästää huokoinen
rakennusmateriaali, esimerkiksi tiili tai kevytbetoni, PCM-materiaalilla upottamalla se sulaan PCM-liuokseen.
Faasimuutosmateriaalien soveltaminen rakentamisessa voidaan jaotella usealla eri tavalla. Eräs
jaotteluperiaate on jakaa rakennuksissa käytettävien PCM-materiaalien toiminta aktiiviseen ja passiiviseen
järjestelmään. Passiivisesta järjestelmästä on esimerkkinä aiemmin mainittu päivällä rakennuksen
sisäilmasta varastoitu lämpötila, joka luovutetaan sisäilmaan yön aikana. Aktiivisessa järjestelmässä PCMmateriaalin lämpöylijäämä poistetaan yöllä keinotekoisella tai luonnollisella viileällä ilmalla tai vedellä.
Vesiviilennystä voidaan käyttää asentamalla PCM-materiaalin sisään putkiverkosto ja kierrättämällä siellä
viileää vettä. Aktiiviseksi järjestelmäksi voidaan laskea myös menetelmä, jossa lämpöylijäämän poistaminen
toteutetaan yöllisellä ilmanvaihdolla.

9.14.2.
Epäorgaaniset materiaalit
Epäorgaaniset faasimuutosmateriaalit voidaan jakaa suolahydraatteihin ja metallisiin yhdisteisiin.
Suolahydraatit ovat vanhimpia ja tutkituimpia lämmönvarastointiin soveltuvia faasimuutosmateriaaleja. Ne
ovat epäorgaanisten suolojen ja veden seoksia, jotka muodostavat jähmettyessään kiteisen rakenteen.
Sulamispisteessä hydraattikiteet hajoavat suolaksi ja vedeksi tai vähemmän vettä sisältäväksi hydraatiksi ja
vedeksi. Suolahydraateilla on suuri määrä lämmönvarastointiin käytettävältä PCM-materiaalilta vaadittavia
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ominaisuuksia. Suolahydraatit ovat yleisesti ottaen halvempia ja omaavat suuremman sulamislämmön kuin
orgaaniset PCM-materiaalit. Suolahydraateilla on selkeä sulamispiste ja eri sulamispisteen omaavia tuotteita
on hyvin saatavilla markkinoilla. Suolahydraattien lämmönjohtavuus on myös orgaanisia materiaaleja
suurempi (λ = 0,43…0,54 W/mK), mikä takaa lämmönsiirtymisen PCM-materiaalin ja ympäristön välillä.
Tilavuuden muutos suolahydraattien faasimuutoksessa on selkeästi muita PCM-materiaaleja pienempää.
Suolahydraattien huonona puolena on taipumus epäyhdenmukaiseen sulamiseen. Suolahydraattien
sulamisessa vapautuvan veden tulisi liuottaa suolojen kiteinen rakenne, mutta näin ei aina tapahdu, vaan
vesi ja suolat jäävät erillisiksi faaseiksi. Tämän johdosta suolahydraateissa tapahtuu erottumista, joka
aiheuttaa epäyhdenmukaisuutta PCM-materiaalin toimintaan. Toisena ongelmana on suolahydraattien
taipumus alijäähtymiseen, jolloin materiaali pysyy nestemäisessä muodossa jähmettymispisteen alapuolella.
Metallisten PCM-materiaalien lämmönjohtavuus on huomattavasti suurempi verrattuna muihin
tavanomaisempiin PCM-materiaaleihin. Metallisista PCM-materiaaleista puhuttaessa tarkoitetaan matalassa
lämpötilassa sulavia metalleja sekä metallia sisältäviä eutektisia seoksia. PCM-teollisuudessa ei kuitenkaan
ole keskitytty metallisten PCM-materiaalien kehittämiseen ainakaan toistaiseksi niiden suuren massan
vuoksi.
9.14.3.
Orgaaniset materiaalit
Orgaaniset PCM-materiaalit voidaan jakaa parafiineihin ja ei-parafiineihin. Parafiinivahat koostuvat pääosin
suoraketjuisista n-alkaaneista. N-alkaanit kuuluvat tyydyttyneisiin hiilivetyihin, joiden ketjun kiteytymisessä
vapautuu suuri määrä latenttia lämpöä. Sekä sulamispiste, että sulamislämpö kasvavat hiilivetyketjupituuden
kasvaessa. Parafiinivahat ovat kaikkein käytetyimpiä kaupallisia faasimuutosmateriaaleja ja niitä on
saatavilla sulamispisteeltään laaja valikoima. Kaupallinen parafiinivaha syntyy raakaöljyn tislauksessa.
Parafiinivaha ei ole puhdas aina, vaan erilaisten hiilivetyjen kombinaaatio. Parafiinit omaavat lukuisia hyviä
ominaisuuksia, jonka vuoksi ne ovat myös yleisesti käytettyjä lämmönvarastointimateriaaleja. Lisäksi niiden
on havaittu olevan termisiltä ominaisuuksilta pitkäikäisiä, eikä alijäähtymistä esiinny.
Parafiinien yksi heikkous on alhainen lämmönjohtavuus, λ, joka on luokkaa 0,2…0,6 W/mK. Myös parafiinien
tilavuuden muutos faasimuutoksessa on kohtalaisen suuri. Yhtenä heikkoutena parafiineillä on se, että niillä
ei ole terävää, tarkkaan määriteltyä sulamispistettä, vaan niiden osalla puhutaan sulamis- ja
jäähtymisalueista. Kaikki edellä mainitut parafiinien heikkoudet voidaan osittain eliminoida muuntelemalla
niiden koostumusta lisäaineilla ja oikein suunnitelluilla varastointijärjestelyillä.
Orgaanisten ei-parafiinien ryhmään sisältyy suuri määrä faasimuutosmateriaaleja. Jokaisella näistä
materiaaleista on hyvin yksilölliset tarkasta koostumuksesta riippuvat ominaisuudet. Orgaanisia ei-parafiineja
soveltuvia lämmönvarastointimateriaaleja ovat mm. esterit, kuten rasvahappoja, alkoholeja ja glykoleja.
Näiden orgaanisten materiaalien hyvänä puolena voidaan pitää suurta sulamislämpöä verrattuna
parafiineihin. Ei-parafiineillä on kuitenkin useita heikkouksia, jonka vuoksi niiden käyttö
lämmönvarastointimateriaaleina ei ole yleistynyt. Yhtenä heikkoutena on mm. matala lämmönjohtavuusja
epästabiilisuus korkeissa lämpötiloissa.
9.14.4.
Eutektiset materiaalit
Eutektiset materiaalit koostuvat kahdesta tai useammasta materiaalista, joilla kaikilla on tarkoin määrätty
sulamis- ja jähmettymispiste. Eutektisen seoksen jähmettyessä syntyy yhtenevä kiteinen rakenne, joka toimii
sulamispisteeltään yhtenäisesti. Eutektisen materiaalin ainesosien mooliosuudet on valittu sellaiseksi, että
lopullisen seoksen sulamispiste olisi mahdollisimman alhainen. Eutektisilla materiaaleilla on selkeä
sulamispiste, toisin kuin parafiineillä. Lisäksi niillä on hieman orgaanisia materiaaleja suurempi
sulamislämpö, joka aikaansaadaan esimerkiksi orgaanisen ja epäorganisen materiaalin seoksella.
Eutektisten materiaalien ominaisuudet riippuvat hyvin paljon niihin valittujen ainesosien ominaisuuksista ja
pitoisuuksista, joten niitä on vaikea yleistää koko ryhmää kuvaavaksi.

Kirjallisuutta lukuun 9.14:
RT 38056
RT 81-10791
Hanna Aho & Minna Korpi (toim.). Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa.
Tampere 2009
Materiaalivalmistajien www-sivut
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Sharma & Sagara 2005
Sharma et al. 2009
Pasupathy et al. 2008
Koschenz & Lehmann 2004
Abhat et al. 1981
Buddhi & Sawhney 1994

9.15.

Valoa läpäisevät materiaalit

Valoa läpäisevillä materiaaleilla tarkoitetaan tässä kohdassa materiaaleja, joilla on materiaalivahvuuteensa
nähden hyvä lämmöneristyskyky ja suuri auringon läpäisykyky, mutta jotka eivät visuaalisesti ole läpinäkyviä,
mutta ovat kuitenkin läpikuultavia. Valoa läpäiseviä materiaaleja voidaan tässä kutsua myös valoa
läpäiseviksi lämmöneristeiksi (TIM, transparent insulation material). Materiaaleja käytetään esimerkiksi
teollisuus- ja myymälätiloissa, joissa esimerkiksi seinä- tai kattorakenteelta ei vaadita täydellistä
läpinäkyvyyttä, mutta materiaaleilla saadaan tiloihin kuitenkin luonnonvaloa.
Materiaalit ovat geometrisia rakenteita (liuskoja, hunajakennoja tai putkia), joiden paksuudet ovat tyypillisesti
40…70 (150) mm. Tuotteen tyypistä, materiaalista ja valmistajasta riippuen materiaalien leveydet (moduulit)
ovat tyypillisemmin luokkaa 500…1000 mm. Myös hyvin kapeita (50 mm) ja leveitä (2400 mm) on saatavilla.
Tuotteiden pituudet ovat tyypillisemmin muutamia metrejä, mutta osa tuotteista on saatavilla myös
määrämittaisena.
Valoa läpäisevät lämmöneristeet luokitellaan geometrisen rakenteen mukaan tyypillisesti neljään luokkaan
(a-d, ks. kuva 9.45);
a) rakenteista, jotka muodostuvat rakenteen pituussuuntaisista kennoista
b) rakenteista, joissa kennot ovat kohtisuorassa materiaalin pituussuuntaa vastaan
c) ontelorakenteista, jotka ovat kahden edellä mainitun yhdistelmiä, joissa rakenne koostuu putkista ja
moniseinämisistä levyistä
d) homogeenisista rakenteista, jotka sisältävät valoa läpäiseviä kuituja tai aerogeeliä

Kuva 9.45.

Valoa läpäisevien lämmöneristeiden luokittelu (Wong et al. 2007)

Lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) ovat riippuvaisia mm. materiaaliominaisuuksista ja materiaalin/ tuottene
paksuudesta. Tyypillisesti kenno- ja kapillaarirakenteilla tuotteiden U-arvot ovat karkeasti luokkaa 0,8…1,2
2
W/(m K) tuotteiden olleessa paksuudeltaan 40…100 mm. Joissakin tuotteissa on täytekaasuja (esim.
krypton, argon), jotka vaikuttavat U-arvoon jonkin verran. Aerogeelituotteilla U-arvot oavt keskimäärin
selvästi parhaimpia ollen tuoneen paksuudesta (20…60 mm) riippuen tasolla 0,3…0,6 W/(m2K).
Valonläpäisevyydessä on eri tuotteiden välillä merkittäviä eroja. Karkeasti voidaan sanoa, että g-arvot
(auringon säteilyn kokonaisläpäisevyys) ja valonläpäisevyysarvot ovat parhaimmat lasikuitu-, kenno- ja
kapillaarirakenteilla olleen luokkaa 35…60 % ja vastaavasti aerogeelirakenteilla ne on pienimmät ollen
karkeasti luokkaa 15…50 %.
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Kennot ja kapillaarirakenteet
Kenno- ja kapillaarirakenteiden geometria vaimentaa tehokkaasti konvektioita ja säteilyllä siirtyvää lämmön
siirtymistä. Kenno- ja kapillaarirakenteiden valmistuksessa käytetään tyypillisesti PMMA ja PC polymeerejä.
Polykarbonaatilla on erinomainen iskunkestävyys ja suuri valonläpäisevyys.
Kuvassa 9.46 on esitetty esimerkki moniseinämäisestä 50 mm paksusta polykarbonaattipaneelista
2
(Macrolux). Ko. tuotteen U-arvo on 0,9 W/(m K).

Kuva 9.46.

Polykarbonaattipaneelin periaatekuva sekä kuva valmiista tuotteesta (lähde: Macrolux).

Lasikuitutäytteiset rakenteet
Valoa läpäisevä lasikuitueriste sijoitetaan yleensä U-profiloitujen lasielementtien väliin.
Lasikuitueristemateriaalilla voidaan parantaa esimerkiksi U-profiloitujen julkisivulasielementtien
lämmöneristävyyttä. Lasikuitu hajottaa siihen kohdistuvaa valoa. Kuvassa 9.47 on esitetty lasikuitueristeinen
U-profiililasi ja lasikuitueristeellä eristetty seinä (lähde: Wacotech). Tässä esimerkissä 130 mm paksulla
2
lasikuitueristeellä ja kahdella 7 mm paksulla lasielemntillä saavutetaan U-arvo 0,85 W/(m K).

Kuva 9.47.

Lasikuitueristeinen U-profiililasi (vasemmalla) ja lasikuitueristeellä eristetty seinä (Wacotech).

Aerogeelitäytteiset rakenteet
Aerogeeli on mikrohuokoista levymäistä tai rakeista silikaattivaahtoa. Aerogeeliä voidaan käyttää valoa
eristävissä rakenteissa mm. polykarbonaattimuovista tai polyesteristä valmistettujen kotelorakenteiden
sisällä. Esimerkiksi 60 mm:n paksuilla tuotteella, joka on täytetty sisältä kokonaan aerogeelillä, voidaan
2
saavuttaa U-arvo 0,33 W/(m K). Kuvassa 9.48 on periaatekuva aerogeelitäytteisestä
kotelorakennetuotteesta ja käytännön käyttökohde
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Periaatekuva aerogeelitäytteinen kotelorakenne (vas. kuva) (lähde: Bayer Sheet Europe) ja
rakennus, jonka seinissä ko. tuotetta on käytetty.

Kuva 9.48.

Kirjallisuutta lukuun 9.15:
Advanced Glazing 2012
Wong et al. 2007
Materiaalivalmistajien www-sivut

9.16.

Ikkunat

Ikkunan päätehtävät ovat tuoda sisätiloihin valoa, mahdollistaa tuulettaminen ja näkeminen ulos sekä
kommunikointi ulko- ja sisätilan välillä. Ikkunan toiminnan kannalta oleellisia tekijöitä mekaanisten rasitusten
kestävyyden sekä ilman- ja sateenpitävyyden ohella ovat lämmön- ja ääneneristävyys sekä kosteustekninen
toimivuus.
Taulukossa 9.x on luetteloitu ikkunan tärkeimmät tavoitellut toiminnot, tekniset ominaisuudet ja ikkunaan
kohdistuvat rasitukset. Jotkut toiminnot ovat keskenään vastakkaisia, minkä vuoksi ikkunan ominaisuudet
perustuvat aina jonkin asteiseen kompromissiin. Esimerkiksi lämmöneristävyyttä parannettaessa
valonläpäisy heikkenee.
Taulukko 9.x. Ikkunan tärkeimmät tekniset ominaisuudet ja ikkunaan kohdistuvat rasitukset.
Tavoiteltu toiminto
Turvallinen fyysinen raja

Rasitus

Ominaisuus

Kuormat
- tuulenpaine
- pystysuora kuorma
- vaakasuora kuorma

Lujuus ja jäykkyys
Lujuus ja jäykkyys
Lujuus ja jäykkyys

Pitää ilmaa

Paine-ero

Ilmanpitävyys

Pitää sadetta

Sade

Sateenpitävyys

Eristää lämpöä

Lämpötilaerot

Lämmöneristävyys

Estää kosteuden tiivistyminen

Lämpötilaerot
Paine-erot
Kosteus

Kondenssiherkkyys

Läpäistä valoa

Aurinko

Valonläpäisevyys

Estää sisätilojen liiallinen
lämpeneminen

Aurinko

Lämpösäteilyn läpäisevyys

Estää sisätilojen haalistuminen

Aurinko

UV-säteilyn läpäisevyys
Valonläpäisevyys

Läpinäkeminen

Läpinäkyvyys

Mahdollistaa tuuletus

Avattavuus

Eristää ääntä

Melu

Ääneneristävyys

Olla turvallinen

Ihmiset

Törmäyksenkestävyys
Lujuus ja jäykkyys
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Estää läpitunkeutuminen

Murtautuja

Murtosuojaus

Estää tulen leviäminen

Tulipalo

Syttymisherkkyys
Palon levittävyys
Palon hidastavuus

Riittävä käyttöikä

Useita eri rasituksia

Muodon pysyvyys
Kestävyys
Huollettavuus
Asennettavuus

67

Suomessa rakentamismääräykset eivät esitä vaatimuksia muille ikkunoiden teknisille ominaisuuksille kuin
lämmöneristävyydelle ja jossain tapauksessa paloteknisille ominaisuuksille. RT-kortissa RT 41-10947 on
esitetty ohjeellisia suunnitteluarvoja muille teknisille ominaisuuksille rakennustyypin ja sen sijainnin
perusteella.
Ikkunan lämmöneristävyys määritetään CE-merkinnässä 1,23 m x 1,48 m -kokoisen ikkunan keskimääräisen
lämmönläpäisykertoimen (U-arvo) avulla. Auringonsäteilyn läpäisevyys ilmoitetaan tavallisesti lasiosan
auringonsäteilyn kokonaisläpäisyn (g-arvo) avulla. Tämä on suhdeluku välillä 0 - 1. Nolla tarkoittaa, ettei
ulkopintaan kohdistuvasta auringonsäteilystä tule ikkunan läpi yhtään suoraa säteilyä eikä ikkunaan
absorboitunutta lämpöä. Yksi merkitsee sitä, että kaikki säteilyenergia tulee ikkunan läpi. Käytännössä
ikkunoiden g-arvo on välillä 0,3 - 0,6.
Ikkunoiden lämmöneristävyys perustuu lasien välissä olevien kaasukerrosten lämmöneristävyyteen eikä
lasien lämmöneristävyydellä ole paljoakaan merkitystä. Tavallisilla laseilla varustetussa ikkunassa lasien
välisen säteilyn osuus on noin 2/3 lasiosan lämpöhäviöstä ja 1/3 lämpöhäviöstä aiheutuu johtumisesta
kaasussa ja kaasuvirtausten mukanaan kuljettamasta lämmöstä. Tavallisilla laseilla varustettujen yksilasisten
2
2
2
ikkunoiden U-arvo on noin 5,6 W/m K, kaksilasisten noin 2,5 W/m K ja kolmilasisten noin 1,8 W/m K.
2
Selektiivilaseilla varustettujen ikkunoiden U-arvot voivat olla alimmillaan luokkaa 0,6 W/m K. Ikkunoiden
lämpöteknistä toimintaa on käsitelty tarkemmin luvussa 8.7.
Ennen ikkunoiden lämmöneristävyyttä pystyttiin parantamaan vain lasien määrää lisäämällä. Nykyään
ikkunan lämmöneristävyyttä voi parantaa lasien lukumäärää lisäämättä pienentämällä lämmön siirtymistä
lasien välissä ja vähentämällä lämmön johtumista karmi- ja puiterakenteissa. Tähän on käytössä seuraavia
rakenteellisia ratkaisuja:
• eristyslasissa käytetään selektiivilasia
• eristyslasissa käytetään täytekaasuna argonia tai kryptonia ilman asemesta
• valitaan lasien väliset etäisyydet sillä tavoin, että niillä saavutetaan paras lämmöneristävyys
• eristyslasin välilistana käytetään alumiinista listaa paremmin lämpöä eristävää listaa, kuten esimerkiksi
ruostumattomasta teräksestä, TPS-massasta tai muovista valmistettua välilistaa
Selektiivilasia voidaan myös käyttää ikkunan uloimpana lasina hyvin lämpöä eristävässä ikkunassa
vähentämään ulkoilman kosteuden tiivistymistä ikkunan ulkopintaan. Tämä selektiivilasi ei paranna ikkunan
lämmöneristävyyttä, vaan se nostaa hieman tyynellä säällä uloimman lasin ulkopinnan lämpötilaa siten, että
pinta on ulkoilmaa lämpimämpi.
Kuvassa 9.49 on esitetty Suomessa yleisemmin käytetyt ikkunatyypit. Nelilasisen ikkunan MS2E lisäksi
joillain valmistajilla on käytössä ikkunatyyppi MS3E, jossa sisäpuitteessa on 3-lasinen eristyslasi ja
ulkopuitteessa erillislasi. Tämän ikkunatyypin lämmöneristävyys on likimäärin sama kuin ikkunatyypillä
MS2E. Tällä hetkellä yleisin ikkunatyyppi on MSE. Lämmöneristysvaatimusten vuoksi MS2E:n ja MS3E:n
osuus on kasvamassa. Suomalaiset ikkunat ovat pääsääntöisesti puukarmisia ja -puitteisia. Tyypillisesti
ulkopuite ja karmin ulkopinnan verhous ovat alumiinia paremman säänkestävyyden vuoksi.
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MEK
U = 0,75 – 1,5 W²K

SE
U = 0,75 – 1,5 W²K

MSE
U = 1,0 – 1,5 W²K

MS2E
U = 0,70 – 0,90 W²K

Kuva 9.49. Suomessa käytetyt yleisimmät ikkunatyypit ja niiden tavallisimmat U-arvot (Kuvat: Skaala Oy).

Kirjallisuutta lukuun 9.16:
Hemmilä, Kari; Saarni, Risto, Ikkunaremontti. Rakennustieto Oy. Helsinki ( 2002), 115 s.
RT 41-10947 Puu- ja puu-alumiini-ikkunat sekä niiden asennus. 2009. 20 s.

9.17.

Ovet (Kari Hemmilä, VTT)

TEKSTI PUUTTUU.

Kirjallisuutta lukuun 9.17:

9.18.

Kattovalokuvut ja luukut

9.18.1.
Yleistä
Kattovalokupujen tärkein tehtävä on tuoda luonnonvaloa alapuolella oleviin tiloihin. Sisään tulevan valon
kannalta parhaiten kattovalokuvut toimivat erittäin loivilla (laakeilla) katoilla ja joiden kuilu on matalahko.
Kattovalokuvut voivat toimia myös tuuletus-, savunpoisto- ja uloskäyntiluukkuina, kun kattovalokupu on
varustettu käyttötarkoitukseen sopivalla avauslaitteella. Lisäksi on olemassa erillisiä vain huolto-, tuuletus- tai
savunpoistoluukuiksi tarkoitettuja katolle asennettavia luukkuja.

9.18.2.
Kattovalokuvut
Kattovalokuvut valmistetaan suureksi osaksi akryylimuovista (PMMA), myös polykarbonaatista (PC) ja lasista
tehdään kattovalokupuja. Polykarbonaatista valmistetut kattovalokuvut ovat iskunkestäviä ja sopivat sen
takia erityisesti kohteisiin, jossa kattovalokuvulta vaaditaan normaalia enemmän mekaanisen rasituksen
kestävyyttä (esimerkiksi lasten leikkipaikat, liikennetasot yms.).
Kattovalokupuja (kuva 9.xx) valmistetaan kupumaisina ja pyramideina, aukkogeometrialtaan neliöinä,
suorakaiteina ja ympyröinä.
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Kuva 9.xx.
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Kattovalokupu (RT 38059).

Kattovalokuvun keskimääräistä lämmönläpäisykerrointa (U-arvo) laskettaessa, otetaan huomioon
kattovalokuvun lisäksi kuilun (pystyosan) lämmönläpäisykerroin. Kuvassa 9.xx on esitetty yhden
kattovalokuvun keskimääräinen lämmönläpäisykerroin pystyosan korkeuden ollessa 300 mm ja kuvun
ollessa 3- tai 2-kertainen.

Kuva 9.xx.
Esimerkki erään kattovalokuvun lämmönläpäisykertoimesta. U-arvon laskemisessa otetaan huomioon
myös kuilun vaikutus (korkeus), joka kyseisessä kuvassa on 300 mm (RT 38059).

9.18.3.
Luukut
Huolto- ja tuuletusluukut
Tässä huoltoluukulla (paloluukulla) tarkoitetaan vesikatolle asennettavaa luukkua, jonka avulla päästään
vesikatolta yläpohjatilaan. Huoltoluukku asennetaan tiiviisti vesikatteeseen ja eri vesikatemateriaaleille on
olemassa omat huoltoluukut. Vesikatoille tulevat huoltoluukut valmistetaan tyypillisesti HPDE-muovista tai
pellistä.
Tuuletusluukku voi olla vain ko. käyttötarkoitukseen tarkoitettu tuote tai esimerkiksi seinien yläosissa tai
katossa olevat savunpoistoluukut voivat toimia myös tuuletusluukkuina normaalissa käyttötilanteessa.
Savunpoistoluukut
Savunpoistoluukun tärkein tehtävä on poistaa tulipalon sattuessa rakennuksen sisätiloista painovoimaisesti
savukaasuja. Savunpoistoluukut asennetaan tyypillisimmin seinien yläosiin tai kattoon. Painovoimainen
savunpoisto soveltuu 1-kerroksisiin rakennuksiin, mutta myös monikerroksisten porrashuoneiden katoissa
käytetään savunpoistoluukkuja. Savunpoistoluukkuna voidaan käyttää myös savunpoistoikkunaa.
Katolle tulevien savunpoistoluukkujen jalustakorkeudet vaihtelevat jonkin verran valmistajasta riippuen.
Savunpoistoluukkujen jalusta on tehdasvalmisteinen (puu- tai teräsrunko) tai se voidaan vaihtoehtoisesti
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tehdään paikan päällä. Luukun materiaalina voi olla lasi (turvalasitus), teräslevy, polykarbonaattilevy tai
akryylimuovi. Savunpoistoluukku voidaan valmistaa kokonaan myös sandwich-paneelista, jossa on
mineraalivillaydin ja jonka molemmissa pinnoissa on pinnoitettu teräsohutlevy.
Savunpoistoikkunoiden karmit ovat tyypillisesti alumiinirakenteisia. Puolilämpimissä tiloissa käytetään myös
teräsrakenteisia ikkunoita. Lasi on eristyslasia.

Kuva 9.xx.

Yhdistetty uloskäynti- ja savunpoistoluukku (RT 38059).

Kirjallisuutta lukuun 9.18:
Materiaalivalmistajien www-sivut
RT 38059

9.19.

Maalajit

Maalajien ja kiviainesten ominaisuuksiin vaikuttavat raekokojakauma, tiheys ja tiiviys. Maa otaksutaan
muodostuvat kolmesta osatekijästä: Mineraalirakeista, vedestä ja ilmasta. Geoteknisen maalajiluokituksen
perusteella kivennäismaalajien lajitteita ovat savi, siltti, hiekka, sora, kivet ja lohkareet. Moreenit ovat
lajittumattomia eli ne sisältävät useita eri lajitteita esimerkiksi siltistä soraan asti ja mukana voi olla myös
kiviä ja lohkareita.
Maan lämmönjohtavuus λ riippuu voimakkaasti maan huokoisissa olevasta ilmamäärästä. Ilma on sekä
veteen, että varsinkin maan mineraalirakeisiin nähden lämmöneriste, joten korkea ilman tilavuusosakerroin
pienentää merkittävästi maan lämmönjohtavuutta. Maan lämmönjohtavuus suurenee merkittävästi maan
huokosverkoston vesimäärän kasvaessa. Maan täyttökerrokset ovat aina suoraan tai välillisesti yhteydessä
maapohjan (pohja)veteen. Maan kosteuspitoisuus (vesisisältö) on riippuvainen mm. pohjaveden pinnan
korkeusasemasta sekä maalajin ominaisuuksista. Riippumatta maan kosteuspitoisuudesta, sen huokosilman
suhteellinen kosteus on käytännössä aina 100 %. Tämä tulee ottaa huomioon maanvastaisten rakenteiden
kosteusteknisissä tarkasteluissa ja suunnittelussa. Maan lämmönjohtavuus on myös riippuvainen kiinteän
ainesosan rakenteiden koosta, muodosta ja jakautumisesta maamassassa.
Karkeasti voidaan sanoa, että saven ja siltin lämmönjohtavuus λ on 1,5…3,5 W/m·K. Hiekan ja soran
lämmönjohtavuus λ on 2,0…3,3 W/m·K niiden ollessa pohjavedenpinnan alapuolella ja 0,5…2,0
W/m·K pohjavedenpinnan yläpuolella. Moreenin lämmönjohtavuus on 0,5…1,6 W/m·K pohjavedenpinnan
yläpuolella ja noin 2,5 W/m·K pohjavedenpinnan alapuolella. Edellä mainitut arvot ovat sulan maan
lämmönjohtavuusarvoja. Jäätyneen maan lämmönjohtavuudet ovat maalajista riippuen keskimäärin 0,5..1,0
W/m·K suurempia kuin sulan maan vastaavat lämmönjohtavuudet. Kallion lämmönjohtavuus λ on noin 3,5
W/m·K.
Maan vesipitoisuus tarkoittaa maassa olevan veden massan ja kuivan maa-aineksen massan suhdetta.
Veden esiintymismuotoja maaperässä ovat vapaa eli gravitaatiovesi, kapillaarivesi ja adsorptio- eli
vaippavesi. Muiden ominaisuuksien tavoin myös vesipitoisuuden vaihteluväli on useimmilla maalajeilla suuri.
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Maa-aineksen tasapainokosteuteen vaikuttaa lisäksi mm. rakeisuus, ominaispinta-ala, materiaalien
epäpuhtaudet ja mineraalikoostumus. Jälkimmäisellä tekijällä ei tosin ole merkitystä suomalaisissa
maalajeissa.
Maalajien vedenläpäisevyyksissä on keskenään suuri eroja. Pienin vedenläpäisevyys, k on savella, joka on <
10-9 m/s. Siltillä vedenläpäisevyys, k, on luokkaa 10-5…10-9 m/s, hiekalla luokkaa 10-2…10-6 m/s ja soralla 101
-3
…10 m/s.
Maalajien kapillaarinen nousukorkeus riippuu maalajin ominaisuuksien lisäksi siitä onko maa löyhää vai
tiivistä. Vesi voi siirtyä pystysuuntaisen siirtymisen lisäksi kapillaarisesti vaakasuunnassa. Savella
kapillaarinen nousukorkeus on suurin, luokkaa >8 m, hienolla siltillä 4…12 m, karkealla siltillä 1,5…8 m,
hienolla hiekalla 0,3…3,5 m, hiekalla 0,1…0,5 m ja karkealla hiekalla 0,03…0,4 m. Karkeammilla maalajeilla
kyseisen maalajin hienoainespitoisuudella on erittäin keskeinen merkitys kapillaariseen nousukorkeuteen.
Pesemättömän salaojasorakin kapillaarinen nousukorkeus voi olla useita kymmeniä senttejä
hienoainespitoisuuden takia. Pestyn salaojasoran ja sepelin kapillaarinen nousukorkeus on hyvin pieni tai
sitä ei ole lainkaan.
Kirjallisuutta lukuun 9.19:
Korhonen et al. 1974
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Permeabilitet och kapillaritet 1972

