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Ilmastonmuutoksen torjunta on tuonut julkisivujen
lisälämmöneristämisen uudentyyppisten tarkaste-
lujen kohteeksi.

Lisäeristyksiähän sinänsä on tehty jo pitkään,
mutta lisäeristystoimien ensisijaisena tavoitteena
on ollut suurimmalta osin vanhan vaurioituneen sei-
närakenteen suojaaminen. Seinän lämpö- ja koste-
usolosuhteita on pyritty muuttamaan niin, että vau-
rioituminen on saatu pysähtymään. Sivutuotteena
on saatu aikaan säästöä lämmityskuluissa. Tosin
säästönäkökohdilla on monesti ollut merkittävä
päätöksentekoa lisäeristystyyppisten korjausten
suuntaan ohjaava vaikutus. Puhtaasti energian-
säästömielessä julkisivuja on korjattu lähinnä vain
pientaloissa.

Kun rakennusten energiatehokkuudella on nykyään
myös itse kohderakennusta ja sen asukaskunnan
mieltymyksiä laajempaa yhteiskunnallista merki-
tystä, lisäeristämisen vaikutuksista tarvitaan ny-
kyistä tarkempaa tietoa. Tieto on tarpeen sekä tule-
vien määräysten, ohjeiden ja korjauspäätösten poh-
jaksi että myös korjaustoimenpiteiden laajemman
skaalan vaikutusten arvioimiseksi.

Julkisivujen lisäeristämisen vaikutusta raken-
nuksen energiatehokkuuden parantumiseen on
melko hankalaa selvittää luotettavasti laskelmin.
Tähän on lukuisia syitä, jotka kaikki ovat erilaisia
laskelmiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Lisäeristyksen laskelmia suurempaa energiansääs-
tövaikutusta puoltavat mm. seuraavat seikat:
– Rakenteiden alkuperäinen lämmöneristys onkin

arvioitua huonompi (villat painuneet kasaan,
suunnittelemattomia kylmäsiltoja, kokonaan
lämmöneristämättömiä kohtia)

– Vanhan rakenteen lämmöneristeet ovat kostu-
neita ja niiden kuivuminen lisäeristämisen myötä
parantaa vanhojenkin lämmöneristeiden eristys-
kykyä.

– Lisäeristyksen myötä vaipan ilmavuodot vähene-
vät, jolloin vuotoilmanvaihdon aiheuttama ener-
giahukka pienenee.

Vastaavasti energiansäästö voi toteutua laskettua
pienempänä mm. seuraavien seikkojen johdosta:
– Lisälämmöneristeiden huolimattoman asennus-

työn johdosta ulkoilmaa saattaa päästä kiertä-
mään eristeen lämpimälle puolelle, mikä ro-
mahduttaa lämmöneristyskyvyn (tulee kysymyk-
seen lähinnä rankaväliin asennettavissa levy-
eristeissä).

– Lisäeristämisen seurauksena huonelämpötilat
voivat kohota, jolloin energiansäästö jää saavut-
tamatta.

Edellisten lisäksi epätarkkuutta energiansäästö-
laskelmiin aiheuttaa myös se, että ulkoseinien
läpi johtuvan energiamäärän osuus kokonaisener-
giankulutuksesta voi poiketa laskennallisesta. Jos
ulkoseinien läpi johtuukin keskimääräistä suurem-
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pi osuus talon kuluttamasta lämpöenergiasta,
myös saavutettava säästö voi olla arvioitua suu-
rempi. Monesti näin onkin, koska ilmanvaihdon
kuluttama energiaosuus lasketaan yleensä käyttä-
en ilmanvaihtuvuutta 0,5 kertaa tunnissa. Tämä
vastaa kuitenkin ns. täyden tehon ilmanvaihtoa,
mitä pidetään normaalisti päällä vain muutamia
tunteja päivässä.

Stina Linnen diplomityössä, “Ulkovaipan lämpö-
talouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytän-
nössä” on kerätty ainutlaatuinen aineisto, jonka
pohjalta voidaan sangen luotettavasti arvioida teh-
tyjen korjausten energiansäästövaikutuksia. Työn
tulosten pohjalta voidaan tehdä seuraavat yleisellä
tasolla olevat ja energiansäästötoimia jatkossa oh-
jaavat johtopäätökset.
1) Julkisivujen lisäeristämiseen tulee liittää myös

ilmanvaihdon ja lämmitysverkoston säätö, jotta
energiansäästö toteutuu maksimaalisena.

2) Lisäeristämisen aikaansaama energiansäästö
on ainakin toistaiseksi niin pieni, että siitä ei
ole ehjän julkisivurakenteen lisäeristämisen pe-
rusteluksi. Vastaavilla kustannuksilla voidaan
todennäköisesti ehkäistä ilmastonmuutosta
paljon tehokkaammin muulla tavoin käytettynä.

3) Tulevaisuudessa lisälämmöneristyksen paksuut-
ta on todennäköisesti perustelua kasvattaa ny-
kyisestä 70 mm paksuudesta vähintään
100…150 mm paksuuteen.

4) Mikäli olemassa olevien rakennusten energian-
kulutusta halutaan alentaa oleellisesti, julkisi-
vujen lisäeristäminen on merkittävä mutta kui-
tenkin vain pieni osa tarvittavista korjaustoimis-
ta. Merkittävä energiatehokkuuden parantami-
nen edellyttää useimmissa tapauksissa myös
vähintään ikkunoiden uusimista ja ilmanvaihdon
lämmön talteenoton käyttöönottoa.

1
Asunto Oy Ilokkaanpuisto Tampereella on rakennettu
vuonna 1970 ja se käsittää kolme erillistä rakennusta.
Korjaustoimenpiteenä kohteeseen on tehty ohuteriste-
rappaus vanhan betonielementtirakenteen päälle vuon-
na 2005. Lisäeristeenä on käytetty 80 mm paksua kovaa
mineraalivillaa.
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Jussi Mattila, tekn.toht.
toimitusjohtaja, Suomen Betoniyhdistys ry
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja 2005 - 2009

BET1001 58-63 JussilaLinnea 14.5.2010, 17:2358



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




