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• Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä 
rakenteen lämmöneristävyys kasvaa 

 Energian kulutus vähenee, mutta 
rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat 

• Lisäeristeen materiaaliominaisuuksilla suuri 
vaikutus erilaisten rakenteiden toimintaan 

• Lisäeristämisellä voidaan parantaa rakenteen 
toimintaa ja pienentää vaurioriskiä, mutta 
toisaalta vastaavasti myös saada aikaan 
vaurioita 

  Rakenteiden kosteustekninen toiminta 
 on varmistettava kaikissa korjauksissa! 
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Sisäpuolinen eristys 

• viilentää vanhaa rakennetta 

• vanhan rakenteen kosteustaso kohoaa 

• Lämpöä tuhlaamalla toimivaa riskirakennetta (esim. 

50-luvun puruseinä) kuivattava lämpövirta vähenee 

• toimiakseen vanhan rakenteen pitää tuulettua hyvin ja 

lisäeristeen olla mahdollisimman vesihöyrytiivis 
 

• Sisäpuolinen lisälämmöneristäminen ei sovellu 

kaikkiin kohteisiin ja kaikille rakenteille! 

PIENTALOJEN ENERGIAKORJAUS 
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MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLINEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMINEN – FRAME-PROJEKTI 
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MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLINEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMINEN – FRAME-PROJEKTI 
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SISÄPUOLINEN LISÄERISTYS JA TUULENSUOJALEVYN MATERIAALI – FRAME-PROJEKTI 
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Ulkopuolinen eristys 

• lämmittää vanhaa rakennetta 

• vanhan rakenteen kosteustaso laskee 

• rakennuksen julkisivun mittasuhteet ja ulkonäkö 

muuttuvat 

• vanhan rakenteen mahdolliset vauriot tulevat 

”lähemmäksi” sisäilmaa 

• toimiakseen lisäeristeen tulee olla mahdollisimman 

hyvin vesihöyryä läpäisevä ja lämpöä eristävä 
 

• Ulkopuolinen lisälämmöneristäminen on yleensä 

toimivampi ja vähäriskisempi vaihtoehto! 
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• Alapohjan lisälämmöneristäminen ei yleensä ole 

järkevää, jollei rakenteessa ole vaurioita 

• Vaurioituneen rakenteen korjaamiseksi ei riitä 

vaurioituneen materiaalin vaihto vaan ensimmäisenä 

vaurion syy on poistettava ja  rakennetta muutettava 

• Betonilaatan päälle koolattu puulattia on erittäin 

riskialtis rakenne! 

• Tuulettuva puinen alapohja (rossipohja) on 

riskirakenne. 

• Vaurioituneen alapohjarakenteen muuttaminen 

kokonaan toisenlaiseksi voi olla paras vaihtoehto! 
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• Ilmastonmuutoksen vaikutus 

 Nykyisin toimiva rakenne ei välttämättä 

 toimikaan tulevaisuudessa 

 

• Ajan kulumisen vaikutus 

 Eri materiaaleilla on erilaisia  

 ominaisuuksia, myös käyttöikä vaihtelee 
 voimakkaasti 

 

• Korjausten aiheuttamat muutokset huomioitava 
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RAKENTEIDEN TOIMIVUUS VUODEN 2100 ILMASTOSSA – FRAME-PROJEKTI 
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• Korjaamalla voidaan muuttaa rakenteiden toimintaa 

 - esim. lämpöputkiston nostaminen lattian 
 sisältä pinta-asennukseksi voi aiheuttaa  
 seinän alaosaan homevaurioita tai 
 rakennukselle routavaurioita 

• Ulkoseinän ja alapohjan lisäeristämisen yhteydessä 
vaaditaan yleensä routaeristyksen parantamista 

• Joskus korjauskohteissa voidaan joutua erikseen 
lämmittämään riskirakenteita 

 - esim. kellarin ulkoseinän yläliittymä 

KOKONAISUUS ON TÄRKEINTÄ 
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• Lämpöä hyvin eristävät pinnat ulkoilmaa vasten 
pienentävät tulevaisuudessakin vaurioriskiä 

• Ulkoseinän tuulensuojakerros 

 - tiiliverhoillussa puuseinässä toimiva ts-
 villakerros v.2050 50 mm, v.2100 100 mm 

• Yläpohjaan tarvitaan tulevaisuudessa 
lämpöäeristävä aluskate? 

  Etelä-Ruotsissa jo ongelmia 

• Tuulettuvan alapohjan maanpinnan eristäminen
  EPS 50mm, kevytsora 150mm 
 (sorakin auttaa) 

ULKOVAIPAN ULOIMPIEN OSIEN LÄMMÖNERISTÄVYYS 
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• Kesällä viileiden tuuletustilojen liiallinen 
tuuletus aiheuttaa ongelmia 

• Ohjeellinen tuulettuvuus 0,5...1,0 1/h 

  A=100 m2 ,h=80cm  11...22 l/s 

• Jos alapohjan tuuletustilan maanpinta kostea 
tuuletusta on lisättävä! 

• Vastaavasti, jos yläpohjan höyrynsulku 
vuotaa, vaaditaan parempaa tuulettumista 

YLÄ- JA ALAPOHJAN TUULETUSTILOJEN TUULETTAMINEN  
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• Paksuissa, ilmaa hyvin läpäisevissä 
eristekerroksissa ilma alkaa liikkua 

 = Konvektiovirtaukset 

• Konvektiovirtaukset heikentävät eristeen 
lämmöneristyskykyä 

• 30 cm paksu yhtenäinen min.villaseinä 

  eristyskyky -10% laskelmallisesta 

• 60 cm puhallusvillaa yläpohjassa 

  eristyskyky -30...-50% laskennallisesta 

   levyeristettä ainakin osittain 

ERISTEMATERIAALIN MERKITYS  
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• Langaton tiedonsiirto toimii huonosti tiettyjen 
materiaalien kanssa 

 

– Ikkunoiden selektiivipinnoitteet 

– Paksut betonirakenteet 

– Alumiinipintaiset eristelevyt 

– Metallilevyt julkisivuilla ja rakenteissa 

 

• Osataan jo osittain ottaa huomioon 
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www.energiakorjaus.info 

ENERGIAKORJAUS.INFO 
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www.hometalkoot.fi 

HOMETALKOOT.FI 
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