


Rakentaminen Suomessa on huippuluokkaa, 
kotimaiset kattotuolit ja käytettävät eristeet 

ovat korkealaatuisia, mutta….

Yläpohjan eristeiden 
painuminen 

- yhteensopivuusongelma 
eristeiden ja 

kattoristikoiden välillä

Yksi asia on jäänyt 
turhan vähälle

huomiolle



Puhallusvilla painuu merkistä riippuen jopa 20%

Eristeen painuminen muodostaa kiilamaisia 
kylmäsiltoja. Tavanomaisessa OK-talossa 

kylmäsiltoja muodostuu n. 150 kpl.

Esimerkkikuvassa puhalletun eristeen vahvuus 56 cm 
jossa painuma 11 cm, keltaisella painunut eriste 45 cm.



Kuva vuoden ikäisen 
rivitalon yläpohjasta. 

Suurin osa painumasta 
tapahtuu ensimmäisen 
vuoden aikana. 



Kylmäsilta aiheuttaa luonnollisesti energiahukkaa

Puhalluseristeen painuman aiheuttama kiilamainen tunneli vinosauvan alapuolella 
(vasen kuva) ja lämpökameran osoittama lämpövuoto tarkastelukohdasta (oikea kuva). 

Lämpökamerakuvassa mitatut pistemäiset lämpötilat olivat seuraavat: 
• mittauspisteen lämpötila: -17,4 °C 
• mittausalueen maksimilämpötila (ilmatunnelin kohdalla): -1,1 °C 
• mittausalueen minimilämpötila: -18,6 °C 

Kuvat pientalokohteesta Rovaniemeltä, rakennusvuosi 2004, 
50 cm puukuitueriste, vinosauvat 40 asteen kulmassa ja tunneli 5 cm korkea.



Kylmäsillat lisäävät yläpohjan 
kondensoitumisriskiä

Finnmap Consulting: 
Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen 
kokonaislämmönläpäisyyn. 

40 cm painumatonta 
puukuitueristettä

20% painuma eli 32 cm
puukuitueristettä



Lämpövuodot yläpohjan höyrynsulussa
lisäävät merkittävästi kosteusongelmien riskiä

Nykyisen rakennustavan mukaan asennetaan kattotuolien alapintaan muovin päälle 
2 x 2” ristikoolaus 25 cm jaolla, johon kiinnitetään sisäverhous. Puhallusvilla painaa 
muovin koolausten välistä notkolleen jolloin niitit joilla muovi on kiinnitetty, 
painuvat muovista läpi. Syntyy reikiä naulan- ym. reikien lisäksi, joista lämmin ilma 
pääsee yläpohjaan tai kylmä ilma sisälle jos talo on voimakkaasti alipaineinen.



Pahimmillaan voi käydä näin

Yläpohjan vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset pyrkivät keskittymään vinosauvojen 
alapuolella olevien ilmatunnelien kohdalle, jolloin ilman mukana siirtyvä kosteus muodostaa 
vinosauvojen pintaan tunnelin yläosassa jäätä ja kuuraa (kuva: Pertti Heikkinen).



Eristeen painumisesta aiheutuvat riskit ovat ennalta-
ehkäistävissä helposti ja kustannustehokkaasti.

Ratkaisu on
LÄSÄ-

lämmönsäästäjät-
järjestemä



LÄSÄ-järjestelmässä kattoristikoihin asennetaan palosuojatusta 
S EPS-levystä valmistetut, kiilamaiset eristepalat. 

Eristeen painuma tapahtuu, mutta eriste painuu 
LÄSIEN pystysuoria pintoja vasten kylmäsiltoja 

muodostamatta. 
LÄSÄT optimoivat yläpohjan lämmöneristyksen.



”Lämpöhäviö rakenteessa, jossa on LÄSÄ-lämmönsäästäjät asennettu, on 2 % pienempi kuin 
rakenteessa, jossa villa on painunut ja ilmatunnelit muodostuneet. Energiansäästö on 
suhteeltaan sama riippumatta ulkoilman lämpötilasta. Säästö lämmityskustannuksissa 
sähkölämmitteisessä talossa, jossa lämmitykseen käytetään vuodessa 10 000 kWh sähkön 
hinnan ollessa 0,15 €/kWh, on 30 €/vuosi.” 

Comsol Oy
LÄSÄ-lämmönsäästäjillä varustettujen 
kattotuolirakenteiden lämpöhäviön simulointi 
(13.11.2015)

Kahden eri konstruktion lämpötilajakaumien vertailua. Vasemmalla rakenne, 
jossa villa on painunut, oikealla LÄSÄt asennettu. 

Eristeen painuman ollessa 20% saavutetaan 
Läsien avulla 25% energiasäästö kattoristikoiden alueella.



”Yläpohjan lämmöneristyksen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon eristeen painumisen 
aiheuttamat riskit. Esimerkiksi 
naulalevyristikoissa voi puhalluseristeen 
painumisen takia syntyä onkaloita vinojen 
diagonaalien alle ja näistä syntyy kylmäsiltoja, 
jotka taas voivat aiheuttaa rakennusfysikaalisia 
ongelmia ja lämmönhukkaa. Tällaiset ongelmat 
voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi 
eristämällä ko. kohdat ristikoissa jo tehtaalla tai 
rakennuspaikalla painumattomalla eristeellä 
ennen puhallusvillan asennusta.”

Suomen Rakennusinsinöörien 
Liiton RIL:n julkaisu:
”RIL 249-2015 Energiatehokas asuinrakennus
– kohti lähes nollaenergiarakentamista”



• LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI
• KYLMÄSILTATUTKIMUS
• RAKENNUSFYSIIKAN PROFESSORI 

JUHA VINHAN LAUSUNTO
• RT-KORTTI


