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- Mitä korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset tarkoittavat?

- Mitä ovat ISOVER -ratkaisut?

- Mitä on kustannustehokkuus lisäeristämisessä?

- www.laskentapalvelut.fi

- Lisälämmöneristäminen – tietoisku!

Parhaat ratkaisut korjausrakentamiseen
Lisälämmöneristäminen

http://www.laskentapalvelut.fi/
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Mitä korjausrakentamisen 

energiatehokkuusmääräykset tarkoittavat?

• Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta 
korjaus- ja muutostöissä tuli voimaan 1. kesäkuuta 2013. Alettiin soveltaa muihin, 
kuin viranomaiskäytössä oleviin rakennuksiin vasta 1. syyskuuta alkaen.

• Koskee luvanvaraista korjaamista, käyttötarkoituksen muutosta ja teknisten 
järjestelmien korjaamista

• Korjaukseen ryhtyminen vapaaehtoista – kiinteistön omistaja päättää

• Kun (luvanvaraiseen) korjaamiseen ryhdytään, pitää energiatehokkuuden 
parantaminen samassa yhteydessä ottaa huomioon. U-arvo/E-
luku/kokonaisenergiankulutus/LTO 45%
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Rakennusosakohtaiset vaatimukset

• Hankkeeseen ryhdytään yleensä pakottavasta teknisestä syystä 
eikä ”maailmanparantamisen” toivossa. (As. Oy:n tai KOy:n
näkökulma)

• ISOVER –ratkaisut perustuvat rakennusosakohtaisten vaatimusten 
täyttämiseen ja useissa tapauksissa vaatimustason ylittämiseen.

1. Ulkoseinän vaatimus, alkuperäinen U-arvo x 0,5 (< 0,17 ei 
pakoll.)

2. Yläpohjan vaatimus, alkuperäinen U-arvo x 0,5 (<0,09 ei pakoll.)

3. Ikkunoiden ja ovien U-arvo 1 tai parempi

4. Alapohjan energiatehokkuutta parannetaan mahdollisuuksien 
mukaan.

430.4.2021
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U-arvojen kehitys Suomessa
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ISOVER -ratkaisut

• Suora lainaus asetuksen 10§:stä:

”Rakennuksen ulkovaipan ja teknisten järjestelmien korjausta ja uusimista 
suunniteltaessa ja toteutettaessa toimenpiteet on valittava siten, että 
rakenteiden oikea lämpö-, ääni- ja kosteustekninen toimivuus sekä 
palotekninen eristävyys varmistetaan.”

630.4.2021
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Esimerkkejä ISOVER –ratkaisuista

• Vanha betonisandwich -seinä, jonka U-arvo 100mm villaeristeellä on noin 
0,42 W/m²K, korjataan ISOVER FS 5+ eristeellä rakennepaksuuden 
käytännössä muuttumatta rapatuksi julkisivuksi, jonka U-arvo täyttää 
uudisrakentamisen vaatimuksen 0,17 W/m²K.
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 Paloteknisesti yhtä hyvä, kuin 

aiempi rakenne

 Ääniteknisesti vähintään yhtä 

hyvä, kuin aiempi rakenne

 Kosteusteknisesti vähintään 

yhtä hyvä, kuin aiempi 

rakenne

 Ulkonäkö muuttuu oleellisesti 

paremmaksi

30.4.2021
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Riihimäki, Peltosaari
830.4.2021
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Riihimäki, Peltosaari
930.4.2021
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Esimerkkejä ISOVER -ratkaisuista

• Vanha betonisandwich -seinä, jonka U-arvo 100mm villaeristeellä on noin 
0,42 W/m²K korjataan 175mm Premium eristeellä ja 30 mm Facade
tuulensuojaeristeellä ja tuulettuvalla levyrappauksella julkisivuksi, jonka U-
arvo 0,17 W/m²K täyttää jo uudisrakentamisen vaatimuksen.
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 Paloteknisesti yhtä hyvä, kuin 

aiempi rakenne

 Ääniteknisesti vähintään yhtä 

hyvä, kuin aiempi rakenne

 Kosteusteknisesti varmempi, 

kuin aiempi rakenne

 Ulkonäkö muuttuu oleellisesti 

paremmaksi

30.4.2021
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Lahti, Salinkallion koulu
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Lahti, Salinkallion koulu
1230.4.2021
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Energiansäästö vs. kustannustehokkuus

• Esimerkissä 1 (paksurappaus) rakenteen lämpöhäviö pienenee arvosta 57 
kWh/m² :sta arvoon 22 kWh/m² vuodessa, joka tarkoittaa

3,5 - 4 euroa/seinäneliö pienempiä lämmityskuluja taloyhtiölle.

• Esimerkissä 2 (levyrappaus) vastaavat säästöt.

• Tosiasiassa energiankulutus on korjauksen jälkeen vielä noin 10% pienempi, 
koska kaikkien välipohjien ja ulkonurkkien viivamaiset lisäkonduktanssit on saatu 
yhtenäisellä eristekerroksella poistettua.

• Molemmissa tapauksissa korjaus oli välttämätön myös rakenteen teknisen 
toiminnallisuuden säilyttämiseksi.

1330.4.2021
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www.laskentapalvelut.fi

• Laskentapalvelut –sivustolla on helppokäyttöinen 
korjausrakentamisen U-arvolaskuri, jolla voi arvioida tarvittavan 
eristepaksuuden julkisivuremontissa ja siitä syntyvän 
energiansäästön. Ohjelmasta saa tulostettua rakennus-
/toimenpideluvan liitteeksi laskelman, jolla toimenpiteen 
energiatehokkuus voidaan osoittaa.

• Käyttäjätunnus: Laskentapalvelut

• Salasana: isover

1430.4.2021
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Ulko- ja sisäpuolisen eristämisen erot

Sisäpuoli

Ulkopuoli

Muu rakenne joutuu kylmempään 

(=kosteampaan) tilaan, jolloin vanha 

eristys voi toimia jopa huonommin 

kuin ennen lisäeristystä

Väliseinien ja välipohjien kohtiin jää 

kylmäsillat
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Ulkopuolinen lisäeristäminen on lämpö- ja 
kosteusteknisesti parempi vaihtoehto!

Ulkopuoli

Sisäpuoli

Muu rakenne pääsee 

lämpimämpään tilaan, jolloin se 

kuivuu ja eristää paremmin

Väliseinien ja välipohjien kohtiin ei 

jää kylmäsiltoja
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Ulkopuolinen lisäeristys kannattaa! 

-

+

Ulkopuolinen lisäeristys on suositeltava ratkaisu vanhan 

ulkoseinärakenteen eristämiseen!

 Rakenteen lämmöneristävyys paranee

 Vanha eriste alkaa toimimaan tehokkaammin! 

 Sisäpinnan lämpötila kasvaa.

 Kylmäsillat voidaan katkaista tehokkaasti!

 Tuulenpitävyys paranee

Lisäksi 

 Sisätiloissa voidaan asua remontin aikana

 Rakennuksen ulkonäköä voidaan haluttaessa muuttaa

 Asuinneliöt eivät pienene
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Puurakenteiden kosteustekninen toiminta

• ”Puurakenteiden kosteusteknistä toi-

mintaa voidaan parantaa merkittävästi

laittamalla kantavien rakenteiden ulko-

puolelle lämmöneristystä.”

• ”Massiivirakenteet, kuten hirsi tulisi

lämmöneristää aina ulkopuolelta hyvin

vesihöyryä läpäisevällä eristeellä”

1930.4.2021
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Puurakenteiden kosteustekninen toiminta

• Puurankarakenne (U=0,17 W/m²K) tammikuussa lämpötila- ja 
kosteusjakauma, kun rungon ulkopinnassa on 50mm ISOVER Facade

2030.4.2021
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Puurakenteiden kosteustekninen 

toiminta

• Rungon ulkopinnan lämpötila ja suhteellinen kosteus vastaavan U-arvon 
omaavassa rakenteessa ilman rungon ulkopuolista eristettä…

2130.4.2021
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Puurakenteiden kosteustekninen toiminta

• Eron merkittävyyttä kuvaa se, että rakenteessa, jossa on 
käytetty tuulensuojavillaa nousee rungon ulkopinnan 
suhteellinen kosteus epäedullisissa oloissa yli 70% noin kahden 
kuukauden ajaksi vuodessa, kun taas ilman tuulensuojavillaa 
toteutetun rakenteen rungon ulkopinnan suhteellinen kosteus 
laskee alle 70% kahdeksi kuukaudeksi vuodessa… Nykyisillä 
sademäärillä Suomen olosuhteissa

• Tuulensuojavillalla katkaistaan myös tehokkaasti välipohjien, 
alapohjan, yläpohjan ja rakennuksen ulkonurkkien viivamaiset 
lisäkonduktanssit. Tällä on merkittävä vaikutus rakennuksen 
vaipan lämpöhäviöön.

• Myös U-arvon laskemisessa (EN ISO 6946) ilmarakojen 
korjaustekijä voidaan jättää pois, kun yksi 
lämmöneristekerroksista on yhtenäinen. Tällä ja ISOVER 
Facaden hyvällä lämmöneristävyydellä on yhdessä 
rakennepaksuutta 2,5-5 cm pienentävä vaikutus.

2230.4.2021
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1) Heräsikö kysymyksiä?

2) Minuun voi olla suoraan yhteyksissä

Henri.peltola@saint-
gobain.com

P. 040-596 6405

KIITOS
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• P. 010 44 22 312 (arkisin kello 8-16)
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