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LAUSUNTO PIR-ERISTEISEN PUURUNKOISEN ULKOSEINÄRAKENTEEN 
RAKENNUSFYSIKAALISESTA TOIMINNASTA 

1. Tarkasteltava rakenne 
 
Lausunnossa käsitellään Leanel Oy:n valmistamaa PIR-eristeistä puurunkoista ulkoseinärakennetta ja sen 
liitoksia muihin rakennusosiin. Ulkoseinärakenne kostuu rakennuspaikalla tehtävistä seinäelementeistä. 
Esimerkki elementeistä koostuvasta seinärakenteesta ja sen liittymistä ala- ja yläpohjarakenteisiin on 
esitetty kuvassa 1. 
 

  
Kuva 1. Esimerkki elementeistä koostuvasta ulkoseinärakenteesta ja sen liittymistä ala- ja yläpohjarakenteisiin 
ulkoa- ja sisältäpäin kuvattuna. /1/ 
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Kuvassa 2 on esitetty yksittäinen seinäelementti sekä kahden seinäelementin välinen liitoskohta. 
Sisälevyn takana olevaan sähköjohtojen asennustilaan voidaan laittaa lisäksi mineraalivillaeristys, joka 
parantaa rakenteen akustisia ominaisuuksia ja myös lämmöneristystä. Rakenteen rungon ja 
lämmöneristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti. 
 

 
Kuva 2. Seinäelementti ja kahden seinäelementin välinen liitoskohta ylhäältä päin kuvattuna. /2/ 
 

2. Ulkoseinärakenteen lämpötekninen toiminta 
 
Seinäelementin lämmöneristeenä on PIR (Polyisosyanyraatti), jonka lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo 
on valmistajan (Kingspan Oy) mukaan 0,022 W/(mK) /3/. Suunnitteluarvossa on otettu huomioon myös 
lämmöneristeen ikääntymien vaikutus 25 vuoden ajalta /3/. Kylmissä olosuhteissa elementissä käytetyn 
PIR-eristeen lämmönjohtavuus heikkenee jonkin verran tästä arvosta (kuva 3). 
 
Jos ulkoilman lämpötilaksi oletetaan -30 °C, joka vastaa Pohjois-Suomessa esiintyviä kylmiä pakkasjaksoja 
ja sisälämpötilana käytetään 20 °C, voidaan lämmöneristeen keskimääräiseksi 
suunnittelulämmönjohtavuudeksi määrittää kuvan 3 perusteella näissä olosuhteissa n. 0,024 W/(mK). 
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Kuva 3. Kingspan Therma TP 10 -eristeen lämmönjohtavuuden muutos lämpötilan funktiona. /4/ 
 
Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty seinärakenteen U-arvoja erilaisilla lämmöneristekerroksen ja puurungon 
dimensioilla. Taulukossa 1 laskelmat on tehty siten, että sisälevyn takana oleva asennustila on tyhjä ja 
taulukossa 2 siten, että asennustilassa on ääneneristysvilla. Laskelmissa on otettu huomioon runkopuiden 
kylmäsiltavaikutus standardissa SFS-EN ISO 6946 /5/ esitetyllä laskentamenetelmällä. Seinäelementin 
leveydeksi on valittu laskelmissa 600 mm, joka on tilaajan mukaan U-arvotarkastelujen kannalta varmalla 
puolella oleva arvo. Todellisuudessa kahden seinäelementin välisiä puurungon liitoskohtia on rakenteessa 
harvemmin, jolloin niiden kylmäsiltavaikutus on pienempi. PIR-eristeen lämmön-johtavuutena on käytetty 
virallisissa laskelmissa käytettävää suunnitteluarvoa 0,022 W/(mK). 
 
Liitteessä 1 on laskettu vastaavien rakenteiden U-arvot käyttämällä PIR-eristeen lämmönjohtavuutena 
arvoa 0,024 W/(mK), jossa on otettu huomioon lämmönjohtavuuden muutos kylmissä olosuhteissa (ks. 
kuva 3). 
 
Taulukko 1. Leanel Oy:n ulkoseinärakenteen laskennalliset U-arvot erilaisilla lämmöneristekerroksen ja puurungon 
dimensioilla, kun sisälevyn takana olevassa asennustilassa ei ole ääneneristysvillaa ja seinäelementin leveys on 600 
mm. Laskentatulokset on saatu standardissa SFS-EN ISO 6946 /5/ esitetyllä laskentamenetelmällä. Materiaalien 
lämmönjohtavuuksina on käytetty seuraavia arvoja: lämmöneriste (Kingspan Therma TP10) 0,022 W/(mK), 
puurunko (kuusi) 0,12 W/(mK), PU-vaahto runkopuiden välissä (Soudal Flexifoam Gun) 0,035 W/(mK) ja kipsilevy 
0,21 W/(mK). 

N:o Lämmön-
eristeen 
paksuus 

(PIR) 
[mm] 

Asennus-
tilan 

syvyys 
[mm] 

Puurungon 
leveys 
[mm] 

Puurungon 
syvyys 
[mm] 

Lämmön-
eristeeseen 

upotetun 
puurungon 

syvyys 
[mm] 

Ehjän 
lämmön-

eristeeseen 
paksuus 

puurungon 
ulkopuolella 

[mm] 

Seinä-
rakenteen 

tarkka 
U-arvo 

[m2K/W] 

Seinä-
rakenteen 

U-arvo 
[m2K/W] 

1. 100 42 42 98 56 44 0,2187 0,22 
2. 140 42 42 123 81 59 0,1651 0,17 
3. 160 42 42 148 106 54 0,1517 0,15 
4. 160 98 42 198 100 60 0,1468 0,15 
5. 100 48 48 98 50 50 0,2168 0,22 
6. 140 48 48 123 75 65 0,1648 0,16 
7. 160 48 48 148 100 60 0,1520 0,15 
8. 160 98 48 198 100 60 0,1493 0,15 
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Taulukko 2. Leanel Oy:n ulkoseinärakenteen laskennalliset U-arvot erilaisilla lämmöneristekerroksen ja puurungon 
dimensioilla, kun sisälevyn takana olevassa asennustilassa on ääneneristysvilla ja seinäelementin leveys on 600 mm. 
Rakenteissa 4 ja 8 ääneneristysvillan paksuus asennustilassa on 50 mm ja muissa rakenteissa ääneneristysvilla 
täyttää koko tilan. Laskentatulokset on saatu standardissa SFS-EN ISO 6946 /5/ esitetyllä laskentamenetelmällä. 
Materiaalien lämmönjohtavuuksina on käytetty seuraavia arvoja: lämmöneriste (Kingspan Therma TP10) 0,022 
W/(mK), ääneneristysvilla (lasivilla) 0,035 W/(mK), puurunko (kuusi) 0,12 W/(mK), PU-vaahto runkopuiden välissä 
(Soudal Flexifoam Gun) 0,035 W/(mK) ja kipsilevy 0,21 W/(mK). 

N:o Lämmön-
eristeen 
paksuus 

(PIR) 
[mm] 

Asennus-
tilan 

syvyys 
[mm] 

Puurungon 
leveys 
[mm] 

Puurungon 
syvyys 
[mm] 

Lämmön-
eristeeseen 

upotetun 
puurungon 

syvyys 
[mm] 

Ehjän 
lämmön-

eristeeseen 
paksuus 

puurungon 
ulkopuolella 

[mm] 

Seinä-
rakenteen 

tarkka 
U-arvo 

[m2K/W] 

Seinä-
rakenteen 

U-arvo 
[m2K/W] 

1. 100 42 42 98 56 44 0,1975 0,20 
2. 140 42 42 123 81 59 0,1528 0,15 
3. 160 42 42 148 106 54 0,1415 0,14 
4. 160 98 42 198 100 60 0,1316 0,13 
5. 100 48 48 98 50 50 0,1964 0,20 
6. 140 48 48 123 75 65 0,1505 0,15 
7. 160 48 48 148 100 60 0,1400 0,14 
8. 160 98 48 198 100 60 0,1343 0,13 

 
Nykyisissä rakennusten energiatehokkuusmääräyksissä /6/ on annettu ulkoseinärakenteelle vertailu-U-
arvo 0,17 m2K/W. Taulukoista 1 ja 2 nähdään, että tämä arvo saavutetaan tarkastelluissa rakenteissa PIR-
lämmöneristeen paksuuden ollessa vähintään 140 mm. Puolilämpimille tiloille vastaava vertailu-U-arvo 
on 0,26 m2K/W, joka täytyy kaikilla elementissä käytettävillä eristepaksuuksilla. 
 
Ääneneristysvilla parantaa rakenteen U-arvoa 0,01–0,02 m2K/W verrattuna tilanteeseen, jossa sisälevyn 
takana olevassa asennustilassa ei ole lämmöneristettä. 
 
Kylmissä (-30 °C) ulko-olosuhteissa rakenteen U-arvo heikkenee tyypillisesti 0,01 m2K/W PIR-eristeen 
lämmönjohtavuuden kasvaessa (ks. liite 1). Näissä olosuhteissa 140 mm PIR-eristeen lisäksi rakenteessa 
tarvitaan ääneneristysvilla, jotta ulkoseinärakenteelle asetettu vertailu-U-arvo 0,17 m2K/W täytyy. 
 
Seinärakenteessa ei ole sellaisia kylmäsiltoja, jotka aiheuttaisivat suuria lämpöhäviöitä tai heikentäisivät 
sisätilojen lämpöviihtyvyyttä. 
 

3. Ulkoseinärakenteen kosteustekninen toiminta 
 
Ulkoseinärakenteen kosteustekninen toiminta rakennusaikana 
 
Seinäelementit kootaan puutavarasta ja eristelevyistä liimaamalla rakennuspaikalla. Käytettävän 
puutavaran tulee olla silloin riittävän kuivaa, jotta sen sisältämä ylimääräinen kosteus ei aiheuta homeen 
kasvua puutavaran pintaan liimauksen jälkeen, kun se on merkittäviltä osin upotettu PIR-eristeen sisään 
(ks. kuva 2). Tätä varten puutavaran pinnan kosteusolosuhteita ja homehtumisriskiä on tutkittu 
laskennallisella mallinnuksella. 
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Seinärakenteen liitosalue mallinnettiin WUFI 2D 4.0-ohjelmalla erilaisilla puutavaran 
alkukosteuspitoisuuksilla sekä erilaisilla runkopuun ja lämmöneristeen dimensioilla. Mallinnukset on 
tehnyt tutkija Petteri Huttunen TTY:ltä. 
 
Kuvassa 4 on esitetty tarkasteluissa käytetty seinärakenteen osa. Ulkoverhousta ja sen takana olevaa 
tuuletusväliä ei mallinnettu, vaan niiden tilalle määritettiin rakenteen ulkopintaan sisäpintaa vastaava 
lämmönvastus. Seinäelementin asennustilaan laitettu ääneneristysvilla oli kriittisempi rakenteen 
kosteusteknisen toiminnan kannalta, joten se otettiin mukaan laskentaan. 
 
Laskentatarkasteluissa otettiin huomioon myös kuvassa 3 esitetty PIR-eristeen lämmönjohtavuuden 
muutos lämpötilan funktiona. Tarkemmat tiedot laskentamallissa käytettyjen materiaalien 
ominaisuuksista on esitetty liitteessä 2. 
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Kuva 4. Ulkoseinärakenteen kuivumistarkasteluissa käytetyn rakenteen poikkileikkaus. Puurungon ja 
lämmöneristeen dimensioita a-c varioitiin laskelmissa. Rakennusaikaisissa kuivumistarkasteluissa olosuhteita 
seurattiin kuvaan merkityssä pisteessä A. Käyttötilanteen kosteustarkasteluissa käytettiin tarkastelupisteitä B–D. 
Kuvassa esitetyt materiaalit ovat: 1. mänty, 2. kuusi, 3. PIR-eriste (Kingspan Therma TP10), 4. ääneneristysvilla 
(lasivilla), 5. kipsilevy, 6. PU-vaahto (Soudal Flexifoam Gun). Kuvassa on esitetty myös eri väreillä tarkastelualueen 
rajat ja reunaehdot: vihreä = adiabaattinen/ symmetrinen reuna, punainen = sisäilma ja sininen = ulkoilma. 
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Ulkoilman olosuhteina laskelmissa käytettiin rakennusfysikaalista testivuotta Jokioinen 2004 /7-9/. 
Sisäilman olosuhteina käytettiin lämpötilana 20 °C ja kosteuslisänä julkaisussa RIL 107-2012 /10/ esitettyä 
kosteusluokan 2 mukaista kosteuslisää 2–5 g/m3, jota käytetään mm. tarkasteltaessa asuinrakennusten 
kosteusteknistä toimintaa. Tämä sisäilman kosteuslisä vastaa rakennuksen käytönaikaisia 
kosteuskuormituksia, mutta samaa kosteuslisää käytettiin myös rakennusaikaisissa tarkasteluissa, koska 
sille ei ole annettu erillisiä arvoja. 
 
Rakennusmateriaalien alkuolosuhteina käytettiin 10 °C lämpötilaa ja 80 % RH suhteellista kosteutta 
lukuun ottamatta puutavaran alkukosteuspitoisuutta, jota vaihdeltiin laskelmissa. 
 
Kriittisimmät kosteusolosuhteet muodostuvat puurungon ulkopintaan pisteeseen A (kuva 4) (runkopuun, 
liiman ja elementtivälissä käytettävän PU-vaahdon rajapiste). Rakenteelle tehtiin kahden vuoden pituisia 
mallinnuksia, joissa seurattiin tarkastelupisteen A lämpötiloja ja suhteellisia kosteuksia. Näiden avulla 
määritettiin tarkastelupisteen homeindeksin maksimiarvo Suomalaisella homemallilla /11-13/ 
jälkimmäisenä tarkasteluvuotena. Homehtumisherkkyysluokkana käytettiin tarkasteluissa herkintä 
luokkaa HHL1, jota käytetään mitallistetulle tai sahapintaiselle kuuselle. Tätä vastaavana homeen 
taantumaluokkana epäsuotuisissa kasvuolosuhteissa käytettiin merkittävän taantuman luokkaa HTL2. 
 
Taulukossa 3 on esitetty mallinnuksen tulokset erilaisten laskentatapausten osalta. Jos homeindeksin 
maksimiarvo ylitti laskennan aikana arvon 1 eli homeenkasvun alarajan, on taulukoon merkitty EI, ja jos 
homeindeksin arvo jäi alle 1 on taulukkoon merkitty OK. 
 
Taulukko 3. Seinäelementin kokoamisessa käytettävän puutavaran hyväksyttävät alkukosteuspitoisuudet erilaisilla 
lämmöneristeen ja puurungon dimensioilla. Hyväksyttävä alkukosteuspitoisuus on määritetty Suomalaisella 
homemallilla /11-13/ siten, että asennuksen jälkeen homeindeksin maksimiarvo jää alle arvon 1 puurungon 
ulkopinnassa kriittisimmässä tarkastelupisteessä (piste A kuvassa 4). Rakenteen dimensiot a-c on esitetty kuvassa 4. 

Puurungon 
alkukosteuspitoisuus 

u [painoprosentti] 

Dimensiot [mm] 
a = 54 104 79 24 54 54 104 
b =106 106 106 106 81 56 56 
c = 148 148 148 148 123 98 98 

20 EI EI EI EI EI EI EI 
19 EI EI EI EI EI EI EI 
18 EI EI EI EI EI EI EI 
17 EI OK OK EI OK OK OK 
16 OK OK OK EI OK OK OK 
15 OK OK OK OK OK OK OK 

 
Taulukon 3 perusteella voidaan todeta, että elementeissä käytettävän puutavaran alkukosteuspitoisuus 
on yleisesti ottaen riittävän alhainen silloin, kun se on 16 painoprosenttia ja rungon ulkopuolella on 
vähintään 50 mm PIR-eristettä. Lämmöneristeen lisääminen puurungon ulkopuolelle (dimensio a) 
vähentää rakenteen homehtumisriskiä. Rakenteen homehtumisriski pienenee myös silloin, jos puurunkoa 
on vähemmän lämmöneristeen sisällä (dimensiot b ja c). 
 
Edellä kuvattu vaatimus alkukosteuspitoisuuden osalta on voimassa myös perusmuurin yläpintaan 
laitettavalle alasidepuulle, johon seinäelementit kiinnitetään. Sama vaatimus pätee myös kaikille muille 
puurungon osille, jotka upotetaan merkittäviltä osin PIR-eristeen sisään rakennustyön yhteydessä. 
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Elementtien asennuksen jälkeen on myös huolehdittava siitä, että elementtien puurakenteet suojataan 
riittävällä tavalla saderasitukselta, jotta rakenteisiin ei synny kosteusongelmia myöskään tästä syystä. 
Lisäksi on huolehdittava siitä, että rakenne pääsee kuivumaan asennuksen jälkeen mahdollisimman hyvin. 
 
Ulkoseinärakenteen kosteustekninen toiminta käytön aikana 
 
Seinärakenne toimii käytön aikana kosteusteknisesti hyvin. Tähän on useita syitä, joita on lueteltu 
seuraavassa. 
 

1. Rakenteen lämmöneristeenä käytetään umpisoluista PIR-eristettä, jolloin eristekerroksen läpi tai 
sen sisällä ei tapahdu ilmavirtauksia. Lämmöneristeet on lisäksi liimattu kiinni puurunkoon, jolloin 
ilmaa ja kosteutta ei pääse virtaamaan myöskään näistä rajapinnoista rakenteeseen. 

2. PIR-eristekerrokseen ei pääse merkittävästi kosteutta sisäilmasta myöskään diffuusiolla, koska 
lämmöneristeen sisäpinnassa käytetään höyrytiivistä alumiinikalvoa ja lisäksi PIR-eristeellä ja 
puurungolla on pieni vesihöyrynläpäisevyys. 

3. Seinärakenteessa on sisälevyn takana valmiina asennustila sähköjohdoille, jolloin PIR-eristeen 
pintaa ei tarvitse rikkoa niiden vuoksi. 

4. Rakenne saadaan kokonaisuudessaankin hyvin ilmatiiviiksi, koska ilmatiiviin eristekerroksen lisäksi 
rakenteen liitoskohdat ovat myös kohtuullisen helppo tiivistää. Tämä edellyttää kuitenkin aina 
huolellista asennus- ja tiivistystyötä. 

5. Kantava puurunko sijaitsee rakenteen lämpimällä puolella kuivissa olosuhteissa. 

6. Rakenteen ulkopinnassa oleva puuverhous ja PIR-eristeen ulkopinnassa oleva alumiinikalvo 
suojaavat sitä erittäin hyvin viistosateen vaikutuksilta. Ulkopinnan alumiinikalvo estää myös 
vesihöyryn diffuusion rakenteen sisään. Alumiinikalvo ja PIR-eriste ovat myös hyvin kosteutta 
kestäviä materiaaleja, joihin ei synny herkästi homeenkasvua. 

7. Edellä mainituista syistä johtuen runkorakenne toimii hyvin myös ulkoilman kosteusrasitusten 
lisääntyessä ennustetun ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Puuverhouksen kestoikä alenee, mutta 
se voidaan tarvittaessa uusia helposti. Perinteisen puuverhouksen tilalle on mahdollista laittaa 
myös kestävämpiä verhouksia. 

 
PIR-eristeen huokosissa on aina jonkin verran vesihöyryä, joka voi tiivistyä eristeen ulkopinnassa olevan 
alumiinikalvon sisäpintaan kylmissä ulkoilman olosuhteissa. Edellä kuvatulla laskentamallilla tarkasteltiin 
myös tämän alumiinikalvon vaikutusta rakenteen kosteustekniseen toimintaan. Tarkastelupisteenä oli 
kuvassa 4 esitetty piste B. Laskennassa käytettiin samoja ulko- ja sisäilman olosuhteita kuin 
rakennusaikaisissa laskelmissa ja laskenta-ajanjakso oli 5 vuotta. Puurungon alkukosteuspitoisuutena 
käytettiin näissä laskelmissa 17 painoprosenttia. Muiden materiaalien alkuolosuhteet olivat samat kuin 
rakennusaikaisissa laskelmissa. Laskenta osoitti, että alumiinikalvon sisäpintaan talvikautena 
kondensoituva vesihöyrymäärä on niin pieni, että se ei aiheuta ongelmaa rakenteen kosteusteknisessä 
toiminnassa. Eristeen ulkopinnan ja alumiinikalvon välissä ei esiinny myöskään homeen kasvua 
rakennuksen käyttöolosuhteissa. 
 
Höyrynsulun sijainnin osalta on annettu ohje, että vähintään 75 % rakenteen kokonaislämmönvastuksesta 
tulee sijaita höyrynsulun ulkopuolella, jotta höyrynsulun sisäpinnassa ei esiinny kondenssi- ja 
homehtumisriskiä /10/. Tarkasteltavassa seinärakenteessa höyrynsulku sijaitsee PIR-eristeen 
sisäpinnassa. Jos seinäelementin asennustilaan höyrynsulun sisäpuolelle laitetaan enintään 48 mm paksu 
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ääneneristysvilla, PIR-eristeen paksuuden tulee olla vähintään 100 mm, jotta tämä ehto täyttyy. PIR-
eristeen paksuuden tulee olla tällöin vähintään 100 mm myös kaikissa rakenteen liitoskohdissa, jossa sen 
sisäpuolella on mineraalivillaeriste. 
 
Ulkoseinärakenteen, jossa oli 48 mm paksu ääneneristysvilla asennustilassa, toiminta tarkistettiin myös 
laskennallisesti edellä kuvatulla laskentamallilla. Ulkoilman olosuhteina käytettiin näissä laskelmissa myös 
rakennusten energialaskennan testivuotta Pohjois-Suomesta (säävyöhyke IV) /14/, koska suhteellisen 
kosteuden arveltiin nousevan merkittävästi myös näissä olosuhteissa ääneneristysvillan ulkopinnassa. 
Sisäilman olosuhteina käytettiin samoja olosuhteita kuin muissakin laskennallisissa tarkasteluissa. 
Materiaalien alkuolosuhteet olivat samat kuin edellä kuvatuissa toisissa käyttötilanteen laskennallisissa 
tarkasteluissa. Näissä laskelmissa tarkastelupisteinä olivat kuvassa 4 esitetyt pisteet C ja D ja laskenta-aika 
oli 2 vuotta. Laskenta osoitti, että molemmissa ulkoilman olosuhteissa 100 mm PIR-eriste on riittävän 
paksu, jotta rakenteen kosteustekninen toiminta on hyvä myös ääneneristysvillan ulkopinnassa. 
 
Hyvin ilmatiivis vaippa voi synnyttää merkittäviä paine-eroja ulkovaipan yli, jos ilmanvaihto on säädetty 
puutteellisesti. Suuresta paine-erosta ei ole kuitenkaan tässä rakenteessa yleensä haittaa, koska 
rakenteessa käytetty PIR-eristeen ilmanläpäisevyys on pieni eikä kosteutta pääse tästä syystä virtaamaan 
ilman mukana eristeen sisään. 
 
Koska seinärakenteessa on kummallakin puolella lämmöneristettä alumiinikalvot, se vaimentaa 
radiosignaaleja merkittävästi ja siten myös mm. matkapuhelinten kuuluvuutta sisätiloissa /15/. Tämä 
korostuu erityisesti, koska nykyisin myös ikkunoissa käytettävät selektiivipinnat vaimentavat 
radiosignaaleja merkittävästi. Jos rakennuksen yläpohjassa ei käytetä alumiinikalvoa höyrynsulkuna, se 
voi jo yksistään olla riittävä varmistamaan matkapuhelinten kuuluvuuden. Tarvittaessa tämä asia tulee 
ottaa erikseen huomioon rakennuksen suunnittelussa käyttämällä esimerkiksi signaalin vahvistinta tai 
asentamalla ulkoseiniin joihinkin kohtiin seinäelementti, jonka PIR-lämmöneristeestä on poistettu 
alumiinikalvot. Tällaisen seinäelementin kosteustekninen toiminta on myös hyvä, koska pelkän PIR-
eristeenkin vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyys on pieni. Oleellista on, että tällaiseen elementtiin ei jätetä 
pelkästään ulkopinnan alumiinikalvoa, jonka sisäpintaan kosteutta voisi kertyä pidemmällä aikavälillä. 
 

4. Ulkoseinärakenteen liitokset ja läpiviennit 
 
Ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan kannalta on myös oleellista, että rakenteen 
liitokset muihin rakennusosiin sekä läpiviennit on toteutettu oikealla tavalla. Seuraavassa tarkastellaan 
näiden liitosten toteutusta ja toimintaa. Tarkasteltavat liitokset ja läpiviennit on esitetty liitteessä 3, ja 
tarkastelu koskee vain vastaavalla tavalla toteutettuja rakenteita. 
 
Seinäelementtien väliset liitokset 
 
Seinäelementtien välisten liitosten käytönaikaista kosteusteknistä toimintaa on tarkasteltu jo edellä ja se 
on todettu hyväksi. Myös ulkoseinän sisä- ja ulkonurkkaliitokset on toteutettu samoja periaatteita 
noudattaen siten, että niihin ei synny merkittäviä kylmäsiltoja. Rakenteen kosteustekninen toiminta on 
hyvä myös seinän nurkkaliitoksien osalta. 
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Ulkoseinän ja yläpohjan liitos 
 
Ulkoseinän ja yläpohjan välisessä liitoksessa on oleellista, että yläpohjan höyrynsulku saadaan liitettyä 
seinäelementtiin luotettavasti. Tämä saadaan toteutettua liitteen 3 kuvissa esitetyllä tavalla, jossa 
yläsidepuu liimataan elementin yläpintaan. Höyrynsulku taitetaan yläsidepuun sisäreunaa vasten ja 
tiivistetään ruuvaamalla koolauspuun kanssa puristusliitokseksi. 
 
Ulkoseinän ja alapohjan liitos 
 
Alasidepuun tulee olla riittävän kuiva (enintään 16 painoprosenttia, jotta siihen ei muodostu 
homeenkasvua seinäelementtien asennuksen jälkeen. Alasidepuun kuivumista parannetaan täyttämällä 
sen ja ulkoilman väliset saumakohdat mineraalivillaeristeellä. 
 
Maanvastaisen alapohjalaatan ja perusmuurin välisessä liitoksessa tulee olla aina radonkermi. Kermin 
asennus helpottuu, kun se asennetaan vaakasuoraan liitteen 3 kuvissa esitetyllä tavalla. Samalla 
radonkermi katkaisee kapillaarisen kosteuden siirtymisen perusmuurista ylöspäin. 
 
Perusmuurin yläpintaan kiinnitettävän alasidepuun alle laitettu 10 mm solumuovieristematto nostaa 
alasidepuun lämpötilaa ja parantaa sen kosteusteknistä toimintaa. Samalla se parantaa liitoksen 
ilmatiiviyttä. Tarvittaessa solumuovieristematto katkaisee myös kosteuden kapillaarisen nousun 
alasidepuuhun, jos radonkermi halutaan taittaa ja kiinnittää perusmuurin sisäpintaa vasten. 
 
Jos alapohjalaatta nostetaan perusmuurin yläpintaa ylemmäs, tulee seinäelementtien alareuna suojata 
valunaikaiselta kosteusrasitukselta asentamalla muovikalvokaista elementtien alareunan ja betonilaatan 
ulkoreunan väliin. Lisäksi betonin ulkoreunaan laitetaan joustava solumuovieristematto, joka sallii 
betonilaatan muodonmuutokset. 
 
Perusmuurin yläpintaan muodostuu rakennusaikana hylly, johon voi kertyä jäätä ja vettä ja tämä voi 
puolestaan kastella alasidepuuta. Tämä tulee estää perusmuurin yläpään riittävällä sääsuojauksella ennen 
seinäelementtien ja suojapeltien asennusta. 
 
Ulkoseinän läpiviennit 
 
Ulkoseinään tehtävät läpiviennit saadaan tiivistettyä hyvin seinärakenteeseen PU-vaahdon avulla. 
Tiivistyksessä tulee käyttää joustavaa PU-vaahtoa muodonmuutosten huomioon ottamiseksi. 
Ulkoverhoukseen läpiviennit tiivistetään joustavan tiivistysmassan avulla. 
 
Ulkoseinän ikkuna- ja oviliitokset 
 
Ikkunoiden ja ovien karmien ja seinäelementtien välisten saumojen tiivistys tehdään sisäpuolelta 
joustavalla PU-vaahdolla ja sauman sisäpintaan laitettavalla elastisella tiivistysmassalla. Ulkopuolelta 
saumat täytetään mineraalivillaeristeellä, joka parantaa runkopuiden kuivumiskykyä. Sadeveden pääsy 
saumoihin tulee estää ulkopuolelta. 
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Märkätilan ulkoseinä 
 
Märkätilan ulkoseinässä sisälevyn takana olevan asennustilan tulee tuulettua katon alaslaskun kautta 
kuiviin tiloihin. Tuuletustilan alaosassa oleva reikä tehostaa asennustilan tuuletusta. 50 mm 
ääneneristysvillaa käytettäessä asennustilan syvyyden tulee olla 98 mm (rakenteet 4 ja 8 taulukossa 2), 
jotta tilaan saadaan avoin tuuletustila myös tässä tapauksessa. Lisäksi lämmöneristeessä tulee olla 
pinnoite niin, että siitä ei irtoa kuituja. 
Saunan ulkoseinä 
 
Jos saunan seinässä ei käytetä ääneneristysvillaa, elementin asennustilan tuuletus tapahtuu sisäpinnan 
puupaneelien takaa takaisin saunan ilmatilaan. Katon alaslaskuun höyrynsuluksi laitettu alumiinipaperi 
teipataan tiiviisti seinäelementin alumiinikalvon pintaan. 
 
Ääneneristysvillaa käytettäessä ulkoseinän asennustilaan tulee jättää vastaava tuuletusrako, kuin 
märkätilankin seinärakenteessa. Tässä tapauksessa seinän sisäpintaan tehdään höyrynsulkukerros 
kosteutta kestävän levyn päälle laitettavan alumiinipaperin avulla. 
 
Alumiinipaperin liitoksien teippauksissa käytetään alumiiniteippiä. 
 
Ulkoseinän ja välipohjan liitokset 
 
Välipohja tukeutuu seinäelementin sisäpuolella olevan kantavan palkin päälle, jolloin liitosalue pysyy 
lämpimässä ja rakenteelle saadaan hyvä ilmatiiviys myös välipohjan kohdalla. Välipohjapalkkien päiden 
muodonmuutokset rasittavat seinäelementtien välistä liitosta, joka tulee ottaa huomioon niiden 
kiinnityksissä. Samasta syystä saumojen tiivistyksissä tulee käyttää joustavaa PU-vaahtoa. 
 

5. Yhteenveto 
 
Tässä lausunnossa on tarkasteltu Leanel Oy:n valmistaman ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteusteknistä 
toimintaa. 
 
Rakenteen lämmöneristyskyky on erittäin hyvä johtuen lämmöneristeenä käytettävän PIR-eristeen 
pienestä lämmönjohtavuudesta. Lämmöneristystä voidaan myös muuttaa helposti PIR-eristeen paksuutta 
vaihtamalla. Tarkastelussa mukana olleet rakenneratkaisut täyttävät nykyisissä rakennusten 
energiatehokkuusmääräyksissä /6/ annetun ulkoseinärakenteen vertailu-U-arvon 0,17 m2K/W, kun PIR-
eristeen paksuus on vähintään 140 mm. Kylmissä -30 °C olosuhteissa tämän vertailu-U-arvon 
saavuttaminen edellyttää lisäksi ääneneristysvillan käyttöä rakenteen sisäpinnan asennustilassa. Kaikki 
tarkastellut rakenteet täyttävät puolilämpimille tiloille annetun vertailu-U-arvon 0,26 m2K/W. 
Ääneneristysvillan lisääminen sisälevyn takana olevaan asennustilaan pienentää rakenteen U-arvoa 0,01–
0,02 m2K/W. Kylmissä olosuhteissa PIR-eristeen lämmönjohtavuus kasvaa jonkin verran, jolloin rakenteen 
U-arvo heikkenee tyypillisesti 0,01 m2K/W. 
 
Ulkoseinäelementtien valmistuksessa käytettävän puutavaran tulee olla riittävän kuivaa, jotta 
puurunkoon ei synny homekasvua, kun se on merkittäviltä osin upotettu PIR-eristeen sisään. Tästä syystä 
runkopuun kosteuspitoisuuden tulee olla enintään 16 painoprosenttia elementtejä valmistettaessa ja PIR-
eristeen paksuuden vähintään 50 mm puurungon ulkopuolella. Tämä koskee myös alasidepuuta ja kaikkia 
muita puurungon osia, jotka ovat merkittävältä osin upotettuna PIR-eristeen sisään. 
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LIITE 1: Ulkoseinärakenteen laskennalliset U-arvot kylmissä ulkoilman 

olosuhteissa (-30 °C) 
 

Taulukko L1-1. Leanel Oy:n ulkoseinärakenteen laskennalliset U-arvot erilaisilla lämmöneristekerroksen ja 
puurungon dimensioilla, kun sisälevyn takana olevassa asennustilassa ei ole ääneneristysvillaa ja seinäelementin 
leveys on 600 mm. Laskentatulokset on saatu standardissa SFS-EN ISO 6946 /5/ esitetyllä laskentamenetelmällä. 
Materiaalien lämmönjohtavuuksina on käytetty seuraavia arvoja: lämmöneriste (Kingspan Therma TP10) 0,024 
W/(mK), puurunko (kuusi) 0,12 W/(mK), PU-vaahto runkopuiden välissä (Soudal Flexifoam Gun) 0,035 W/(mK) ja 
kipsilevy 0,21 W/(mK). 

N:o Lämmön-
eristeen 
paksuus 

(PIR) 
[mm] 

Asennus-
tilan 

syvyys 
[mm] 

Puurungon 
leveys 
[mm] 

Puurungon 
syvyys 
[mm] 

Lämmön-
eristeeseen 

upotetun 
puurungon 

syvyys 
[mm] 

Ehjän 
lämmön-

eristeeseen 
paksuus 

puurungon 
ulkopuolella 

[mm] 

Seinä-
rakenteen 

tarkka 
U-arvo 

[m2K/W] 

Seinä-
rakenteen 

U-arvo 
[m2K/W] 

1. 100 42 42 98 56 44 0,2328 0,23 
2. 140 42 42 123 81 59 0,1763 0,18 
3. 160 42 42 148 106 54 0,1617 0,16 
4. 160 98 42 198 100 60 0,1566 0,16 
5. 100 48 48 98 50 50 0,2309 0,23 
6. 140 48 48 123 75 65 0,1760 0,18 
7. 160 48 48 148 100 60 0,1620 0,16 
8. 160 98 48 198 100 60 0,1591 0,16 

 

Taulukko L1-2. Leanel Oy:n ulkoseinärakenteen laskennalliset U-arvot erilaisilla lämmöneristekerroksen ja 
puurungon dimensioilla, kun sisälevyn takana olevassa asennustilassa on ääneneristysvilla ja seinäelementin leveys 
on 600 mm. Rakenteissa 4 ja 8 ääneneristysvillan paksuus asennustilassa on 50 mm ja muissa rakenteissa 
ääneneristysvilla täyttää koko tilan. Laskentatulokset on saatu standardissa SFS-EN ISO 6946 /5/ esitetyllä 
laskentamenetelmällä. Materiaalien lämmönjohtavuuksina on käytetty seuraavia arvoja: lämmöneriste (Kingspan 
Therma TP10) 0,024 W/(mK), ääneneristysvilla (lasivilla) 0,035 W/(mK), puurunko (kuusi) 0,12 W/(mK), PU-vaahto 
runkopuiden välissä (Soudal Flexifoam Gun) 0,035 W/(mK) ja kipsilevy 0,21 W/(mK). 

N:o Lämmön-
eristeen 
paksuus 

(PIR) 
[mm] 

Asennus-
tilan 

syvyys 
[mm] 

Puurungon 
leveys 
[mm] 

Puurungon 
syvyys 
[mm] 

Lämmön-
eristeeseen 

upotetun 
puurungon 

syvyys 
[mm] 

Ehjän 
lämmön-

eristeeseen 
paksuus 

puurungon 
ulkopuolella 

[mm] 

Seinä-
rakenteen 

tarkka 
U-arvo 

[m2K/W] 

Seinä-
rakenteen 

U-arvo 
[m2K/W] 

1. 100 42 42 98 56 44 0,2088 0,21 
2. 140 42 42 123 81 59 0,1623 0,16 
3. 160 42 42 148 106 54 0,1502 0,15 
4. 160 98 42 198 100 60 0,1393 0,14 
5. 100 48 48 98 50 50 0,2073 0,21 
6. 140 48 48 123 75 65 0,1597 0,16 
7. 160 48 48 148 100 60 0,1485 0,15 
8. 160 98 48 198 100 60 0,1422 0,14 
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LIITE 2: Ulkoseinärakenteen kosteusteknisissä tarkasteluissa käytetyt 

materiaaliarvot 
 

Seinäelementissä käytettävälle PIR-eristeelle (Kingspan Therma TP10) sekä PU-saumavaahdolle (Soudal 
Flexifoam Gun) käytettiin valmistajien ilmoittamia lämmönjohtavuuksia ja vesihöyrynläpäisevyyksiä, 
mutta muina ominaisuuksina käytettiin TTY:n koordinoimassa FRAME-projektissa polyuretaanieristeille 
käytettyjä arvoja. PIR-eristeen vesihöyrynläpäisevyytenä käytettiin valmistajan ilmoittaman vaihteluvälin 
keskiarvoa 0,65×10-12 kg/(m∙s∙Pa), joka muunnettiin ohjelmassa käytettäväksi vesihöyryn 
diffuusiovastuskertoimen μ arvoksi 294. 
 
PIR-eristekerroksen molemmin puolin olevat alumiinikalvot (lyhyt katkoviiva kuvassa 4) mallinnettiin 
höyrynsulkukerroksena, jonka vesihöyryn diffuusiovastuskertoimena käytettiin arvoa 495 000. 
 
Runkopuun ja PIR-eristeen välinen liima (Kiilto Kestopur 1 C 3) (pitkä katkoviiva kuvassa 4) mallinnettiin 
myös vastaavasti höyrynsulkukerroksena käyttäen vesihöyryn diffuusiovastuskertoimena arvoa 175. 
Tämä arvo vastaa valmistajan tuotteelle antamaa vesihöyrynvastuksen Zv = 7000 s/m arvoa, kun 
höyrynsulku mallinnetaan WUFI-ohjelman edellyttämänä 1 mm paksuna kerroksena. 
 
Muina materiaaliominaisuuksina käytettiin WUFI-ohjelman tietokannassa olleita materiaaleja 
(ääneneristysvilla ISOVER, kipsilevy, mänty ja kuusi). Kuusen arvoiksi valittiin WUFI:n tietokannasta 
materiaaliarvot, jotka antoivat alustavien tarkastelujen mukaan kriittisimpiä tuloksia. 
 
Materiaaliominaisuudet on esitetty alla taulukoituna. Materiaalien numerot vastaavat kuvassa 4 
esitettyjä numeroita. 
 
Mänty (1) 

Tiheys 510 kg/m3 Tasapainokosteuskäyrä 
Kapillaarinen 
kosteusdiffusiviteetti 

Huokoisuus 0,73 m3/m3 RH [-] w [kg/m3] w [kg/m3] Dws [m2/s] 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 1600 J/(kgK) 0 0 0 0 
Lämmönjohtavuus (10 °C, kuiva) 0,13 W/(mK) 0,25 48 20 3,20E-12 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 50 [-] 0,5 76 600 9,20E-12 
Kosteuspitoisuuden vaikutus lämmönjohtavuuteen, b 0,75 110 

  λ(w) = λ0(1+b·w/ρ0) 1,5 %/M.-% 0,98 183 
  Lämpötilan vaikutus lämmönjohtavuuteen 1 600 
  

 
0,0002 W/(mK2) 
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Kuusi (2) 

Tiheys 455 kg/m3 Tasapainokosteuskäyrä 
Kapillaarinen 
kosteusdiffusiviteetti 

Huokoisuus 0,73 m3/m3 RH [-] w [kg/m3] w [kg/m3] Dws [m2/s] 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 1500 J/(kgK) 0 0 0 0 
Lämmönjohtavuus (10 °C, kuiva) 0.09 W/(mK) 0,2 30 20 3,20E-12 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 130 [-] 0,5 45 600 9,20E-12 
Kosteuspitoisuuden vaikutus lämmönjohtavuuteen, b 0,65 57 

  λ(w) = λ0(1+b·w/ρ0) 1,3 %/M.-% 0,8 80 
  Lämpötilan vaikutus lämmönjohtavuuteen 0,9 100 
  

 
0,0002 W/(mK2) 0,96 125 

  
   

0,99 330 
  

   
0,996 350 

  
   

0,999 390 
  

   
0,9996 430 

  
   

0,9999 510 
  

   
1 600 

   
PIR-eriste (3) 
Tiheys 40 kg/m3 Tasapainokosteuskäyrä 
Huokoisuus 0,95 m3/m3 RH [-] w [kg/m3] 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 1500 J/(kgK) 0 0 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 294 [-] 0,35 0,12 

 
Lämmönjohtavuus 0,5 0,16 

 
T [°C] λ [W/(mK)] 0,7 0,17 

 
-30 0,027 0,8 0,18 

 
-10 0,024 0,9 0,27 

 
0 0,022 0,98 0,38 

 
10 0,021 1 45 

 30 0,023   
 
Ääneneristysvilla, lasivilla (4) 
Tiheys 25,2 kg/m3 Tasapainokosteuskäyrä 
Huokoisuus 0,95 m3/m3 RH [-] w [kg/m3] 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 1000 J/kgK 0 0 
Lämmönjohtavuus (10 C, kuiva) 0,035 W/(mK) 0,5 0,39 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 1 [-] 0,8 0,46 
Lämpötilan vaikutus lämmönjohtavuuteen 0,93 0,52 

 
0,0002 W/(mK2) 0,97 0,87 

 
0,99 2,37 

   
0,995 4,22 

   
0,999 15,6 

   
0,9995 26,7 

   
0,9999 79,3 

   
1 255 
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Kipsilevy (5) 

Tiheys 850 kg/m3 Tasapainokosteuskäyrä 
Kapillaarinen 
kosteusdiffusiviteetti 

Huokoisuus 0,65 m3/m3 RH [-] w [kg/m3] w [kg/m3] Dws [m2/s] 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 850 J/(kgK) 0 0 0 0 
Lämmönjohtavuus (10 °C, kuiva) 0,2 W/(mK) 0,5 3,6 60 3,00E-09 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 8,3 [-] 0,65 5,2 100 8,00E-09 
Kosteuspitoisuuden vaikutus lämmönjohtavuuteen, b 0,8 6,3 160 8,00E-09 

λ(w) = λ0(1+b·w/ρ0) 8 %/M.-% 0,9 11 240 1,30E-08 
Lämpötilan vaikutus lämmönjohtavuuteen 0,93 17 320 1,00E-07 

 
0,0002 W/(mK2) 0,95 19 360 3,00E-07 

   
0,99 113 380 7,00E-07 

   
0,995 124 400 1,00E-06 

   
0,999 328 

  
   

0,9995 378 
  

   
1 400 

   
PU-vaahto (6) 
Tiheys 40 kg/m3 Tasapainokosteuskäyrä 
Huokoisuus 0,95 m3/m3 RH [-] w [kg/m3] 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 1500 J/(kgK) 0 0 
Lämmönjohtavuus (10 °C, kuiva) 0.035 W/(mK) 0,35 0,12 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 20 [-] 0,5 0,16 

 
0,7 0,17 

   
0,8 0,18 

 
0,9 0,27 

   
0,98 0,38 

   
1 45 

 
Alumiinikalvo (lyhyt katkoviiva) 
Tiheys 130 kg/m3 
Huokoisuus 0,001 m3/m3 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 2300 J/(kgK) 
Lämmönjohtavuus (10 C, kuiva) 2,3 W/(mK) 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 495000 [-] 
Lämpötilan vaikutus lämmönjohtavuuteen 

 
0,0002 W/(mK2) 

   
Liima (pitkä katkoviiva) 
Tiheys 130 kg/m3 
Huokoisuus 0,001 m3/m3 
Ominaislämpökapasiteetti, kuiva 2300 J/(kgK) 
Lämmönjohtavuus (10 C, kuiva) 2,3 W/(mK) 
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 175 [-] 
Lämpötilan vaikutus lämmönjohtavuuteen 

 
0,0002 W/(mK2) 

 



elementtisauma 10 mm

PU-vaahto / solumuovikaista

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman

mukaan

eristeiden puskuliitos

PU-vaahto + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

runkotolppa liimataan eristelevyyn

eristelevy yhtenäisenä kappaleena

300...1200 mm

asennustilan koolaus

pintalevyn mukaan

vaakaan tai pystyyn

≤k600

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

1

2

3

4

5

6
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elementtisauma 10 mm

PU-vaahto / solumuovikaista

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman

mukaan

eristeiden liitos

PU-vaahto 10 mm

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

300...1190 mm

asennustilan koolaus

pintalevyn mukaan

vaakaan tai pystyyn

≤k600

runkotolppa liimataan eristelevyyn

eristelevy yhtenäisenä kappaleena

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, VE1

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

1

2

3

4

5

6
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solumuovikaista runkotolpan kyljessä

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

PU-vaahto 10 mm + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, ulkonurkka

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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PU-vaahto + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

elementtisauma 10 mm

PU-vaahto / solumuovikaista

elementit kiinnitetään toisiinsa

ruuveilla erillisen suunnitelman

mukaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, ulkonurkka VE1

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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PU-vaahto + alumiiniteippi

koolaus kiinnitetään ruuveilla

runkotolppaan eristeen läpi

solumuovikaista 10 mm runkotolpan kyljessä

elementit kiinnitetään toisiinsa

kulmaraudoilla erillisen suunnitelman mukaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementtien liitos, sisänurkka

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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PU-liima

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Yläpohjaliitos

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

mineraalivillakaista

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja vaakakoolaukseen

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Alapohjaliitos, maanvarainen lattia

11.07.2018

1:10

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

ryömintätilan tuuletus

perustussuunnitelman mukaan

alapohjaelementti

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

mineraalivillakaista

nidottuna alasidepuun kylkeen

ennen alapohjan asennusta

bitumihuopakaista

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Alapohjaliitos, ryömintätilainen

11.07.2018

1:10

10 mm 1. pintamateraali

22 mm 2. lattialevy esim. lastulevy

160 mm 3. asennustila

260 mm 4. viilupuupalkisto 45*260 k400

160 mm 5. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

yht. 352 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

1

2

3

4

5
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läpivientireikä 20 mm suurempana

eristys joustavalla PU-vaahdolla kahdessa osassa

putken kondenssieriste

yhtenäisenä seinäeristeen sisäpinnasta

putki voidaan tukea ulko-

ja sisäpinnasta koolauksilla

läpiviennin tiivistys ulkoverhoukseen

joustavalla tiivistysmassalla

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Seinäelementti, läpivienti

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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PU-vaahto 15 mm

tuuletusreiät

mineraalivillakaista

elastinen saumamassa

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Ikkunaliitokset

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

Vaakaleikkaus Pystyleikkaus

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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tuuletusreiät

PU-vaahto 15 mm

mineraalivillakaista

elastinen saumamassa

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Oviliitokset

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

Vaakaleikkaus Pystyleikkaus

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 (+ ääneneristysvilla)

13 mm 6. sisäverhouslevy

yht. 287 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

vaakakoolausten välisestä tilasta

tuuletusreitti kuivaan tilaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Märkätilan seinä

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 + tuuletus

8 mm 6. märkätilalevy + vesieristys

7 mm 7. pintarakenne

yht. 289 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.

1

2

3

4 5

6

7
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

vaakakoolausten välisestä tilasta

tuuletusreitti kuivaan tilaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Märkätilan seinä VE1

11.07.2018

1:10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

198 mm 4. pystyrunko 42*198

50 mm 5. ääneneristysvilla, jossa vesihöyryä läpäisevä kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

42 mm 6. pystyrunko 42*198 + apurunko 73*42

8 mm 7. märkätilalevy + vesieristys

7 mm 8. pintarakenne

yht. 339 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.

1

2

3

4 5

6

7 8
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

alumiinitiivistyspaperi

teipataan seinäeristeen pintaan

mineraalivilla, jossa vesihöyryä läpäisevä

kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Saunan seinä

11.07.2018

1:10

1

2

3

4 5

6

7

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

148 mm 4. pystyrunko 42*148

42 mm 5. asennustila + apurunko 73*42 + tuuletus

22 mm 6. pystykoolaus pystyrungon kohdalla

15 mm 7. pintarakenne (paneeli)

yht. 311 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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solumuovinen erotuskaista 10 mm

radonkaista alasidepuun alle

jatketaan laatan alle ≥400 mm

asennustilan koolaus pystyyn

≤k400

elementin kiinnitys alasidepuuhun

ruuveilla erillisen suunnitelman mukaan

väliin PU-liima

tuuletusreitti kuivaan tilaan

vesipellin kiinnitys ruuveilla

pystykoolauksen taakse

koolauksen yhteydessä

mineraalivillakaista

höyrynsulkumuovi tiivistetään

yläsidepuun ja koolauksen väliin

koolauksen kiinnitys ruuvaamalla ≤k300

alumiinitiivistyspaperi

mineraalivilla, jossa vesihöyryä läpäisevä

kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

muovikalvokaista teipattuna

radonkermiin ja märkätilalevyyn

lattian vedeneriste

nostetaan seinälle ≥100 mm

alakulmiin ja saumakohtiin vahvistuskaista

valmistajan ohjeen mukaisesti

vaakakoolaukseen järjestetään

tuuletusaukot

vaakakoolausten välisestä tilasta

tuuletusreitti kuivaan tilaan

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Saunan seinä VE1

11.07.2018

1:10

1
2

3

4

5

6

7

10

28 mm 1. ulkoverhouslauta

44mm (22+22) 2. ristikoolaus

160 mm 3. alumiinikalvopintainen PIR-lämmöneriste

198 mm 4. pystyrunko 42*198

50 mm 5. ääneneristysvilla, jossa vesihöyryä läpäisevä kuumuutta kestävä kuitukangas tv. sisäpinnassa

42 mm 6. pystyrunko 42*198 + apurunko 73*42

8 mm 7. märkätilalevy

8. alumiinitiivistyspaperi

22 mm 9. pystykoolaus pystyrungon kohdalla

15 mm 10. pintarakenne (paneeli)

yht. 369 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

Vedeneristeen asennus ja liitoskohtien vahvistukset valmistajan ohjeiden mukaisesti.

9

8

Liite 3     15/16



joustava PU-vaahto + alumiiniteippi

viilupuupalkki 45*200 lovettuna seinäelementtiin

PU-liima

Suunnittelija

Sisältö

Mittakaava

Kohde

Päivämäärä Piirustuksen tunnus

Leanel Oy

Välipohjaliitos

11.07.2018

1:10

10 mm 1. pintamateraali

22 mm 2. lattialevy esim. lastulevy

260 mm 3. viilupuupalkisto 45*260 k400 (+ ääneneristysvilla)

32 mm 4. koolaus 32*100 k 400

13 mm 5. sisäverhouslevy

yht. 337 mm

Esimerkkirakenne, rungon ja eristeen dimensiot sekä pintarakenteet määritetään kohdekohtaisesti.

1

2

3

4

5
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