
       

      9.10.2010 1 (53) 

 

 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, VAIHDE (03) 565 47111, FAX (03) 565 47 222 
 SÄHKÖPOSTI info@tamk.fi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, INTERNET www.tamk.fi 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Rakennustekniikka 

Talonrakennustekniikka 

Tomi Kananoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

 

KONTO-ERISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn ohjaaja   Tero Markkanen 
Työn tilaaja    Heikki Huhtanen, Konto Oy 
Tampere 10/2010 



       

      9.10.2010 2 (53) 

 

 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, VAIHDE (03) 565 47111, FAX (03) 565 47 222 
 SÄHKÖPOSTI info@tamk.fi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, INTERNET www.tamk.fi 

 

Tekijä   Tomi Kananoja 
Työn nimi  Konto-eriste 
Sivumäärä  53 + 25 liitesivua 
Valmistumisaika  Lokakuu 2010 
Työn ohjaaja  Tero Markkanen 
Työn tilaaja  Konto Oy 
______________________________________________________________________ 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Työn tarkoitus oli määrittää Konto Oy:n kehittämälle turve-eristeelle optimaalinen 
lämmönjohtavuus ja ääneneristävyys. Hankkeessa olivat yhteistyössä Konto Oy, 
TAMK:n Tutkimus & Kehitysosasto sekä opiskelijoita. Tutkimukset omalta osaltani 
jakautuivat Tampereen teknillisen yliopiston laboratoriokokeisiin lämmönjohtavuudesta 
ja Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa tapahtuvaan koputuskokeeseen.  
 
Työ oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Yhteyttä pidettiin monen eri tahon kanssa, 
ja voidaan sanoa, että ilman tätä apua en olisi saanut työtä kunnialla päätökseen. 
Rakennusala ja ylipäätään koko kansantalous on ollut lamassa, uudisrakentaminen 
vähentynyt ja uusiin työpaikkoihin on ollut hankala päästä käsiksi. Tällaisena 
ajanjaksona täytyy olla sitkeä ja yrittää kuitenkin kehittyä. Uusia ammattilaisia ja 
tuotteita tarvitaan. Konto-eriste on hyvä esimerkki markkinoille pyrkivästä uutuudesta, 
jonka on tarjottava jotain uutta ja oltava energiatehokas. Onneksi valoa on näkyvissä, 
varsinkin korjausrakentaminen on elpynyt, ja vaikuttaisi siltä, että talouskin olisi 
paranemaan päin. 
 
Askeläänieristeenä tuote voisi olla varsin toimiva, mutta emme saaneet kunnollisia 
tuloksia tutkimuksista. Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa vaaditaan hieman 
erilaisia laboratoriokokeita, kuin nyt tehtiin. Tutkimuksista kävi ilmi, että pehmeämpi 
eriste vaimentaa värähtelyä enemmän kuin kova, tiheämpi koekappale.  
 
Lämmönjohtavuustulokset vaikuttivat hyvin kilpailukykyisiltä jo tässä vaiheessa, mutta 
tuotteen ominaisuuksia muuttamalla päästään yhä tehokkaampaan tulokseen. Omat 
tutkimukset saatiin kunnialla päätökseen, mutta yrityksellä on vielä kehitettävää, että 
saa tuotteen sen ansaitsemaan asemaan markkinoilla. 
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ABSTRACT 

 

Aim of this bachelor thesis was to define thermal insulation and soundproofing to Konto 
Ltd’s peat product. There was Konto Ltd, Research and development unit of Tampere 
University of Applied sciences and students taking part to this project. I took part to 
thermal insulation research with help of TTY and soundproofing tests in TAMK. 
 
For me this project was really interesting. I kept contact with many people and I 
couldn’t have made it without them. Construction and economy in whole Europe has 
been in recession these days and has been difficult to get a job. Companies must 
research and develop their products. Konto insulation is good example of new product 
which is striving to the market. Product should be energy efficient and offer something 
new.  
 
Product of soundproofing for floor could be very good but we didn’t get many useful 
results from the research. In Finnish construction commandments you can notice that 
they require another tests than we had. Softer product is working better under the floor 
than very thick one if I compare intensity of them. 
 
Results of thermal insulation tests sound very promising. Some features should be 
changed and product will be even better. Small part of research has been done now but 
company has many challenges left and more research to go forward.  
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1 Johdanto 
 

Ilman kehitystyötä ei tule hyviä tuotteita. Asioita täytyy tutkia monelta kantilta, ja 

tulosten analysointi nousee merkittävään asemaan. Uusien tuotteiden täytyy miellyttää 

kuluttajia. Ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja passiivitalot ovat tämän päivän 

sanahirviöitä. Niitä puskevat katukuvaan lehdet, kirjat, televisio, koko media. Ei siis 

ihme, että kuluttaja vaatii yhä enemmän. Jokaiselle on oltava vaihtoehtoja. 

Rakennusmaailmassa eristeitä on joka lähtöön, vaativaankiin makuun. 

Eristysmateriaaleina käytetään esimerkiksi kierrätyslasia, kiviä, pellavaa, turvetta, 

puukuitua, jopa sanomalehtiä. Luulisi jokaisen löytävän omansa. 

 

Työssäni käsittelen lämmöneristeiden perusteita ja ääneneristystä siinä määrin, että 

tulokset ovat ymmärrättävässä muodossa. Kyse on ekologisesta tuotteesta, joten avaan 

hieman käsitteitä ja esittelen markkinoilla olevia muita tuotteita vertailumielessä. Itse 

materiaaleista löytyi paljonkin oppimateriaalia, joten olen tiivistänyt näitä pieneen 

pakettiin. Laboratoriokokeista olen laatinut selostukset, ja tulokset löytyvät luvusta 6 ja 

liitteestä 13 koottuna. Lämmöneristyslaboratorion selvityksen (Liite 13) on tehnyt 

Tampereen teknillisen yliopiston erikoistutkija Kati Salminen. 

  

Lämmöneristyskokeet osoittivat sen, mitä hiukan arvelinkin: Turve on erinomainen 

eriste. Se on hyvin kilpailukykyinen muiden markkinoilla olevien eristeiden rinnalla. Eri 

tiheyksisiä koekappaleita testattiin ja turpeen lambda-arvot olivat hyvin lähellä muiden 

markkinoilla olevien eristeiden arvoja. Pehmeän eristeen lambda-arvo oli hieman alle 

0,035 W/ 2m K. Tässä vaiheessa testatut eristeet olivat käsiavustein valmistettuja, joten 

ne saattavat olla hiukan epätasalaatuisia. Yrityksen uuden tehtaan tuotantolinjaston 

tuotteet testataan myöhemmin. 

 

Pienempänä osana opinnäytetyötäni teimme ääneneristysmielessä koputuskokeen. 

Tavoite oli saada tietoa turpeen sopivuudesta askeläänieristeeksi lattian alle. Tuloksena 

ei kuitenkaan saatu arvoja, joita voisi suoraan verrata Suomen rakentamismääräysten 

mukaisiin arvoihin. Laminaatin kanssa turve sopii mainiosti, on vain tarkkaan  

 



       

      9.10.2010 7 (53) 

 

 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, VAIHDE (03) 565 47111, FAX (03) 565 47 222 
 SÄHKÖPOSTI info@tamk.fi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, INTERNET www.tamk.fi 

 

määritettävä sen tiheys. Yleisesti voisi sanoa, että pehmeämpi eriste vaimentaa  

värähtelyä enemmän. Hieman alle 100 kg/m3:n tiheyksiset levyeristeet voittivat 

vertailussa tavallisesti käytetyn solumuovin, mutta rullattava ohut eriste, noin 270 

kg/m3, oli äänenvoimakkuudeltaan samaa tasoa solumuovin kanssa.  

 

 

1.1 Lähtökohdat 
 

Konto Oy on vuonna 2009 perustettu yritys Karvialla, ja sen organisaatioon kuuluu tällä 

hetkellä kuusi henkilöä (Kuva 1). Yritys on keskittynyt ekologisten tuotteiden 

kehittelyyn. Sen alkuperäisenä ideana oli valmistaa pellavaeristettä, mutta liikeidean 

hahmottumisen jälkeen markkinoille oli ehtinyt jo muutama kilpaileva yritys 

pellavatuotteelle. Uuden pohdinnan jälkeen päätettiin kuitenkin keskittyä toiseen 

luonnontuotteeseen, turpeeseen. (Huhtanen 2010, haastattelu.) 

 

 

Kuva 1. Organisaation rakenne. Tähdellä merkityt kuuluvat yrityksen hallitukseen. 

 

Turve ei ollut yllätys eristeen materiaaliksi, sillä Heikki Rantanen oli toiminut tämän 

parissa jo 1980-90-lukujen taitteesta lähtien. Heikit päättivät lyödä viisaat päänsä 

yhteen, alunperin kierrettyään messuja yhdessä. (Rantanen 2010, puhelinkeskustelu.) 
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Kuitupohjaisten turve-eristetuotteiden valmistus aloitetaan Karvialla uudella tehtaalla 

vuonna 2010. Tähän saakka käsin avustettuja testauksia on tehty Ilmajoella Heikki 

Huhtasen kotitilalla, jossa kävimme tutkimusryhmämme kanssa myös vierailemassa. 

Uudelle tehtaalle onkin hankittu huomattavasti isommat ja modernimmat kalusteet 

täysipäiväistä tuotantoa varten. Lämmöneristeen lisäksi yrityksen tuotantoon kuuluvat 

myös akustiikkalevyt, muotopuristetut komposiitit sekä nesteiden imeytystuotteet. 

(Huhtanen 2010, haastattelu.) 

 

Projekti sai alkunsa Konton johtajien otettua yhteyttä Tampereen ammattikorkeakoulun 

T&K:hon. Aiempien kokemusten perusteella he luottavat laadukkaaseen tutkimukseen, 

jota TAMK ja sen opiskelijat voivat tehdä yrityksen hyödyksi. Näin saadaan hyvät eväät 

tulevaa varten, jolloin tuotteita voidaan alkaa sertifioida isommalla budjetilla. Itse tulin 

mukaan siinä vaiheessa, kun kuulin T&K:n hakevan tutkimusapulaista rakennusalan 

opiskelijoista.  

 

 

 1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Tutkimukset jaettiin kolmeen osioon. Jokaiselle osiolle oli oma TAMK:n opiskelija, 

joka keskittyi omaan alueeseensa. Ryhmässä oli kaksi rakennustekniikan opiskelijaa ja 

yksi kemiantekniikan opiskelija. Minun työnkuvani oli määrittää Tampereen teknillisen 

yliopiston laboratoriossa lämmöneristeelle optimaalinen lämmönjohtavuus sekä tehdä 

koputuskoe TAMK:n tiloissa. Toinen rakennustekniikan opiskelija määritti 

ääneneristysominaisuudet ja kemianopiskelija selvitti pinnoitteen pölyävälle 

turvelevylle. 

 

Yritys tavoittelee paikkaa globaaleilla markkinoilla, ei siis tyydy ainoastaan Suomeen. 

Sen tavoitteena on myös tuoda esille luonnonmukainen ja ekologinen kuva tuotteistaan.  

Valtteja yrityksen mukaan ovat öljynimeytystuotteet sekä akustiikkaeristeet, joilla on jo 

huomattavaa kysyntää. Ekologiset turve-eristeet ovat lämmöneristeenä toimivat, mutta 

runsaan kilpailun vuoksi hinta saattaa nousta merkittävään osaan. Eikä sovi unohtaa 

muotopuristeitakaan. (Rantanen 2010, puhelinkeskustelu.) 
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2 Lämmöneristys 

 

Suomen kylmissä pakkasolosuhteissa ei tulisi toimeen ilman kunnon lämmöneristystä. 

Aikojen kuluessa eristeenä on käytetty mitä erilaisimpia materiaaleja ja käytännöt ovat 

muuttuneet. Meidän on muututtava siinä samalla, muuten jäämme kehityksestä jälkeen. 

Lämmöneristys tuottaa haasteita nykypäivänäkin, kun päivän trendi on 

matalaenergiatalot. Puhutaan jopa passiivitaloista, joissa tarvittavan 

lämmittämisenergian määrä on pudotettu neljännekseen, kun verrataan vuoden 2008 

Suomen määräyksissä toteutettuun rakennukseen. Riittävä lämmöneriste, 

lämmöntalteenotolla varustettu ilmastointi sekä rakennuksen vaipan tiiveys pitävät 

huolen, että sisäpuolella olevien ihmisten toiminta, käytetyt laitteet sekä esimerkiksi 

valaistus lämmittävät tilan eikä varsinaista lämmitysjärjestelmää välttämättä tarvita.  

 

 

2.1 Ilmastonmuutos 

 

Kasvihuoneilmiössä auringon lämpösäteily lämmittää kasvihuoneen lasin sisäpinnan, 

eikä päästä lämpöä ulos, josta seuraa lämmön nousu. Sama uhkaa maapalloamme, kun 

tuhlaamme energiaa ja päästöt ovat turhan korkealla. Hiilidioksidia voidaan pitää 

pahimpana kasvihuoneilmiön aiheuttajana, ja se toimii kuten lasi kasvihuoneen seinänä. 

Tällä hetkellä ilmiö on vain voimistunut ja maapallon keskilämpötilan nousua on jo 

tapahtunut. Suurimpina syinä pidetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, metsien 

hakkuuta, teollisuutta sekä liikennettä (Ilmastonmuutos.com 2010. [online]). Myös 

rakentamisella voidaan vaikuttaa päästöihin energiatehokkuutta nostamalla. Erityisesti 

vanhoissa rakennuksissa on valtava energiansäästöpotentiaali.  

 

 

2.2 Rakennuksen U-arvo 

 

Vanhan rakennuksen ohuet seinät, alapohja, yläpohja ja heikko 

lämmöneristysmateriaali, vuodot, talotekniikka sekä vanhat lämmöneristysvaatimukset  
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kaikki osaltaan vaikuttavat rakenteen toimivuuteen kokonaisuutena. Ilmastonmuutosta 

pyritään estämään vähentämällä energiankulutusta, joten vanhojen rakennusten 

peruskorjaukset on tehtävä niiden energiatehokkuutta parantamalla. Osittain 

rakennusten U-arvoa eli lämmönläpäisykerrointa [W/ 2m K] muuttamalla kulutus 

vähenee. Ennen kertoimelle käytettiin kirjainta k. 

 

”Lämmönläpäisykerroin (k) ilmoittaa lämpömäärän, joka 

jatkuvuustilassa läpäisee sekunnissa (s) neliömetrin ( 2m ) suuruisen 

rakennusosan, kun lämpötilero rakennusosan eri puolilla olevien 

ilmatilojen välillä on 1 Co ”. (Siikanen 1996, 40−42.) 

 

U-arvoa on muutamassa vuodessa parannettu jo pariin otteeseen, ja vuonna 2012 arvo 

kiristyy entisestään 20 % (Liite 3). Täytyy muistaa, että pelkästään U-arvo ei kerro 

rakenteesta ja sen toimivuudesta. Rakenteessa oleva kosteus sekä ilmavuodot ja 

lämmöneristeen kunto vaikuttavat todelliseen tulokseen. U-arvo on laskennallinen malli. 

(Siikanen 1996, 38−42.) 

 

U-arvo lasketaan kaavalla 1: 

 

 
TR

U
1

=         (1) 

 

Jotta U-arvo voidaan rakenteesta laskea, täytyy määrittää sen lämmönvastus ( TR ), joka 

ilmoittaa koko rakenteen sekä sisä- että ulkopuoliset pintavastukset ( siR  ja seR ). 

Rakenteen eri osilla on omat yksilölliset lämpövastukset (R), joihin vaikuttaa itse 

materiaali ja sen paksuus. Jokaisella materiaalilla on oma lambda-arvonsa ( λ ) eli 

lämmönjohtavuus [W/mK]. 

 

”Lämmönjohtavuus ( λ ) ilmoittaa lämpömäärän, joka siirtyy sekunnissa 

(s) neliömetrin ( 2m ) suuruisen ja metrin  (m) paksuisen homogeenisen 

ainekerroksen läpi, kun lämpötilaero pintojen välillä on 1 Co ”. (Siikanen 

1996, 38−42.) 
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Kokonaislämmönvastus ( TR ) lasketaan kaavalla 2: 

 

sesiT RRRRRR +++++= ...321     (2) 

 

Yhden materiaalikerroksen lämmönvastus (R) lasketaan kaavalla 3: 

 

λ

d
R =          (3) 

 

, jossa d on materiaalin paksuus metreinä [m]. 

 

Esimerkkilaskelma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskelmassa käytetyt materiaalit ja kuva löytyvät liitteestä 4. Ulkoverhousta ei oteta 

huomioon, koska tuuletusväli on sen verran iso. Kyseinen seinä riittää vuoden 2010 

määräyksissä alle minimitason 
Km

W
2

17,0 , mutta vuoden 2012 määräyksiin on tulossa 

noin 20 %:n korotus, joten niihin tämä ei välttämättä enää päde (Liite 3). 

 

 

Km

W

W

Km

mK

W

m

mK

W

m

mK

W

m

W

Km

RRRRRR
U

siseT

2
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321

164,0

13,0
035,0

05,0

035,0

15,0
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=
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2.3 Lämmönjohtavuus 

 

Aikaisemmin oli jo määritelmä lämmönjohtavuudelle, mutta sitä käytetään erilaisin 

tarkoituksin. Yksikkö on aina sama eli [W/mK]. Selvennykseksi erottelen käsitteet. 

 

10λ  tarkoittaa laboratorio-olosuhteissa mitatun aineen lämmönjohtavuuden +10 nCo :  

keskilämpötilassa. Olosuhteet ovat tilassa 65 %:n suhteellinen kosteus sekä +20 nCo :  

lämpötila (Siikanen 1996, 38−42). Omat lämmönjohtavuustutkimustulokset tässä 

opinnäytyössä ilmoitetaan juuri tällä yksiköllä. 

 

Dλ  (Declared) on CE-merkin mukainen keskihajonnan huomioon ottava arvo 

(Eristämisen taskutieto 2008, 4). Se määritellään eurooppalaisen tuotestandardin 

mukaan, mutta se ei sellaisenaan käy suunnittelukäyttöön. (RT-kortisto 2008, RT K-

37555.) 

 

dλ (design) on määräysten mukainen suunnitteluarvo (Eristämisen taskutieto 2008, 4). 

Tämä on usein sama kuin Dλ -arvo. 

 

nλ  kuvaa materiaalin todellista tilannetta rakenteena. Se ottaa huomioon kosteuden 

lisääntymisen käyttötilanteessa. Kyseessä on normaalinen lämmönjohtavuus. Oletetaan, 

että kosteus, ilmavirtaukset, työvirheet sekä kaikki lämmöneristävyyttä heikentävät 

ilmiöt eivät ole normaalista tilanteesta poikkeavia. Huomioitavaa on se, että taulukoissa 

ilmoitetut arvot ( nλ ) saattavat poiketa tyyppihyväksyttyjen tuotteiden λ -arvoista. 

Yleensä tyyppihyväksytyn tuotteen λ on parempi (Siikanen 1996, 38−42.) Sitä 

käytetään tuotteilla, joilla ei ole CE-merkintää, vaan esimerkiksi pelkästään 

tyyppihyväksyntä (Eristämisen taskutieto 2008, 4). 

  

Edellä mainitut lämmönjohtavuuden arvot toteuttavat kaavan 4: 

   

  )(10 ndD λλλλ ≤≤<  (Eristämisen taskutieto 2008, 4).  (4) 
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2.4 Lämmönsiirtyminen 

 

Rakenteiden lävitse siirtyy aina kosteutta, suuntaan tai toiseen. Se on luonnollista 

liikettä, eikä sitä voida estää. Tämä tuo rakennusten tekniikkaan haasteita, mutta 

huolellisella suunnittelulla ja työmaa-asennuksella voidaan välttää virheet. Lämpöä 

siirtyy rakenteen läpi kolmella eri tavalla: johtumalla, säteilemällä sekä konvektion eli 

ilmavirtauksen välityksellä (Kuva 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kuva 2. Lämmönsiirtyminen rakenteessa 
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Johtumista tapahtuu tilanteessa, jossa väliaine, esimerkiksi seinä, erottaa kaksi eri 

lämpötilaa, jolloin lämpötilat pyrkivät tasoittumaan. Luonnollinen suunta on lämpimästä 

kylmään päin. Molekyylitasolla tämä tarkoittaa liike-energian siirtymistä molekyylistä 

toiseen. (Siikanen 1996, 37−40.) 

 

Säteilyssä energia liikkuu väliaineessa sähkömagneettisen aaltoliikkeen mukana. 

Tarkastelussa voisi olla esimerkiksi auringon säteily ja ikkuna. Lyhytaaltoinen säteily 

ulkoa läpäisee helposti ikkunan, mutta sisäpuolelta pyrkivä pitkäaaltoinen säteily ei 

pääsekään ulos yhtä hyvin, vaan jättää sisäpuolen lämpimäksi. (Siikanen 1996, 37−40.) 

 

Konvektiota tapahtuu jatkuvasti mm. ilmarakojen ja ilmanvaihdon kautta. Samalla 

lämpö karkaa ja energiankulutus kasvaa, mikä tietenkin merkitsee kustannusten kasvua. 

Asennustarkkuuteen sekä ilmanvaihdon toimivuuteen siis kannattaa panostaa. Ilmiö 

johtuu ilmanpaine-eroista eri puolilla rakennetta. 

 

Näiden lisäksi lämpöä menee hukkaan niin sanottujen kylmäsiltojen kohdalta. 

Kylmäsillaksi kutsutaan esimerkiksi lämmöneristeen läpäiseviä terässiteitä, sillä niillä 

on suurempi lämmönjohtavuus kuin ympäröivällä eristeellä. Puuta ei voi kutsua 

kylmäsillaksi, sillä sen vaikutus on todella pieni. (Siikanen 1996, 37−40.) 

 

Lämmönsiirtymisen seurauksena myös kosteutta liikkuu rakenteissa. Sitä kulkeutuu 

joko konvektion eli ilmanvirtauksen mukana tai diffuusion eli vesihöyryn osapaine-eron 

vuoksi. Kaasujen osapainelain mukaan epämääräisesti jakautuneet kaasumolekyylit 

pyrkivät tasaantumaan kaasussa. Tämä tarkoittaa kosteuden liikkumista rakenteessa 

pienemmän vesihöyrynosapaineen puolelle, eli käytännössä yleensä lämpimästä tilasta 

kylmempään päin. (Siikanen 1996, 54−56.) 
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2.5 Eristeiden ominaisuudet 

 

Eristeiden vertailua varten on tiedettävä eristeen ominaisuuksista kertovat käsitteet. 

Niitä on monia, ja jokaiselle on oma tarinansa. Toimivan ja ympäristöystävällisen 

tuotteen tiedoista yleensä löytyvät merkinnät kyseisistä tutkimuksista ja luokituksista. 

Eri tarkoituksiin on ominaisuuksiltaan erilainen tuote, kuten seinän lämmöneriste tai 

ulkoseinään tarkoitettu rappauksen aluseriste. Lämmöneristyskyky, tiheys, palo-

ominaisuudet sekä jäykkyys ja monia muita ominaisuuksia on räätälöity juuri niihin 

tarkoituksiin sopiviksi.  

 

 

2.5.1 CE-merkintä 

 

CE-merkintä on tuotteen valmistajan vakuus siitä, että tuotetta on testattu tietyllä 

menettelyllä ja että se toimii tarkoituksenmukaisesti. Se perustuu EU:n asetukseen. 

Useimmista tuotteista löytyvät esimerkiksi sertifioinnit ISO 9001 sekä ISO 14001, jotka 

määrittelevät laadunhallintaa käsitteleviä standardeja sekä ympäristöjärjestelmää 

koskevia vaatimuksia. (Suomen standardisoimisliitto SFS Oy 2010. [online].) 

  

 

2.5.2 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

 

Keskustelun kohteena viime aikoina paljon olleet päästöasiat 

osittain vievät trendiä siihen suuntaan, että vaaditaan 

puhdasta, päästötöntä tuotetta. Päästöluokitus (Kuva 3) 

ohjaa meitä parempaan sisäilmaan kodeissamme ja samalla 

päästöt luonnollisesti vähenevät. Rakennuksen koko 

elinkaaren aikana täytyy ottaa huomioon sisäilma-asiat: niin 

suunnittelussa, rakentamisessa kuin itse käytössäkin.  

Kuva 3. Päästöluokitus       Laadukas ja viihtyisä sisäilma tarvitsee sinne myös  
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vähäpäästöisiä M1-luokkaisia materiaaleja. Luokitus kertoo M1-luokalle asetettujen 

tavoitteiden saavutetun ja tuotteen olevan testattu puolueettomassa laboratoriossa. 

Luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö RTS. (Rakennustieto 2010. [online].) 

 

 

2.5.3 Paloluokitus 

 

Tuli on ilkeä leikkikaveri rakennukselle, joten paloturvallisuusasiota on kehitetty 

huomattavasti. Rakennuksilla, rakennusosilla sekä rakennustarvikkeilla on omat 

luokituksensa. Rakennustarvikkeet jaotellaan sen mukaan, kuinka ne edesauttavat 

syttymistä, leviämistä ja tuottavat savua. Luokitusmerkinnät ovat A1, A2 sekä B – F. 

Luokassa A1 materiaalit eivät osallistu tulen syttymiseen millään tavalla, ja luokassa F 

käyttäytymistä ei ole määritelty. Savuntuottoa kuvataan merkein s1-3 ja leviämistä eli 

pisarointia d0-2. Koemenetelmät ja luokitukset ovat EN-standardin alaisia, joten ne ovat 

tarkasti määriteltyjä (Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1, 4). Vuonna 2002 

siirryttiin käyttämään rakennustuotteissa yhteisiä eurooppalaisia luokituksia. Sen 

tarkoituksena oli koemenetelmien ja suunnitteluperusteiden yhtenäistäminen sekä 

kaupan teknisten esteiden poistaminen (Ympäristöopas 39, 2003, 30−33). 

 

2.5.4 Kosteusominaisuudet 

 

Mitä tehdä, kun rakennuksen runko on kastunut? Huonoilla valinnoilla saatetaan päätyä 

kalliiseen remonttiin ja terveys voi olla vaarassa. Huolimaton asennus, suunnittelun 

puute, tietämättömyys ja väärät materiaalivalinnat voivat yksistäänkin jo pilata 

lämmöneristyksen. Näiden seikkojen vuoksi rakennusmateriaalien 

kosteusominaisuuksia tutkitaan. Tiedetään, että turpeella on erinomainen nesteiden 

imukyky eikä se homehdu, mutta miten on muilla eristeillä. 

 

Normaalisti tuotteen sertifiointiin tarvitaan erilaisia testejä. Tällaisia kosteuteen liittyviä 

ovat esimerkiksi standardit EN 1609 (Lyhytaikainen, osittainen upotus) ja EN 12087  
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(Pitkäaikainen, kokonaan upotus). Kaikille eristeille tehdään vähintään tämä 

lyhytaikainen, osittainen upotus, mutta riippuen eristeen käyttökohteista voidaan tehdä 

myös pitkäaikainen. Esimerkiksi routa- tai lattiaeristeelle täytyy tehdä pitkäaikainen, 

kokonaan upotus -testi, sillä käytössä ne saattavat joutua huomattavasti 

todennäköisemmin kosteampaan tilanteeseen. (Rautiainen 2010, puhelinkeskustelu.) 

 

2.5.5 Muita ominaisuuksia 

 

Mittojen pysyvyys (EN 1604) kuuluu yhteen mitattavista ominaisuuksista VTT:n 

tutkimuksissa (VTT 2010. [online]). Tietenkin on tärkeää, että eriste pysyy koossa eikä 

menetä lämmöneristävyyttään sen takia, että sen tiheys muuttuu. Tästä syystä eristettä 

on helpompi käsitellä ja asentaa sekä ilmavuotojen mahdollisuus rakenteessa vähenee. 

 

Ilmanläpäisevyys (EN 29053) ilmoittaa  ilman tilavuuden, joka läpäisee virtauksena 

aikayksikössä pituusyksikön paksuisen homogeenisen ainekerroksen, kun ainekerroksen 

molemmin puolin vallitsee eri ilmatilojen välillä paine-ero. Mitä suurempi arvo, sen 

paremmin ilmaa virtaa sen lävitse aiheuttaen ongelmia. Liitteestä 10 voi tarkistaa, 

millaisia arvoja tämän päivän lämmöneristeet saavat testeistä. 

 

Edellä mainittujen lisäksi on monia muitakin tuotestandardiin liittyviä testejä. 

Esimerkiksi VTT:llä on laitteistoja moneen 

tarkoitukseen (Liite 9). Kaikille lämmöneristeille ei 

välttämättä tehdä kaikkia liitteessä olevia testejä 

vaan se riippuu lämmöneristeen 

käyttötarkoituksesta. VTT neuvoo tarvittaessa lisää. 

 

2.6 Eristeiden asennus 

 

Eriste ei toimi oikein, jos se on asennettu 

huolimattomasti. Puurunkoisessa  

     Kuva 4. Eristeen asennus (Isover 2010. [online]) 
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rakennuksessa koolausväli on yleensä 600 mm, jolloin 565 mm leveä eriste mahtuu 

juuri väliin tiivistäen sen ”yhdeksi paketiksi” (Kuva 4). Eristettä ei saa tunkea seinään, 

koska lämmönjohtavuudet muuttuvat tiheyden muuttuessa, eikä eriste enää toimi, niin 

kuin se on suunniteltu. Eristeen katkaisuun tarvitaan villaveitseä (Kuva 5).  

 

Toisaalta leikkaukseen voidaan käyttää siihen tarkoitettua käsisahaa (Kuva 6), kuten 

Isolina-eristeillä (Tynkkynen 2010, sähköposti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Villaveitsi (Ironsec 2010. [online]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Villan leikkaus käsisahalla (Tynkkynen 2010, sähköposti)  
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3 Ääneneristys pähkinänkuoressa 

 

Vilkas rakentaminen asutuskeskuksissa on lisännyt asukasmääriä ja tämän johdosta 

meluhaittoja saattaa esiintyä enemmän kuin aikaisemmin. Tervetulleita ovat uudet 

tutkimukset ja innovaatiot rakennusten ääneneristeissä. Suomen 

Rakentamismääräyskokoelman osa C1 määrää rakennusten ääneneristystason. Tämän 

taustalla ovat ihmisten kokemukset ympäristöstään, melun vaikutukset terveyteen ja 

viihtyvyyteen (Suomen Rakentamismääräyskokoelma C1).  

 

 

3.1 Ääni on aaltoliikettä 

 

Ääni voidaan jakaa etenemisen perusteella kahteen luokkaan, pitkittäis- ja 

poikittaisaaltoihin (Kuva 7). Molempia ilmenee kiinteissä aineissa, eli myös 

rakennuksissa. Näillä aalloilla on tietty taajuus (f) eli jaksonaika, joka tarkoittaa aallon 

värähtelyn lukumäärää sekunnissa [1/s = Hz]. Käytännössä suuri taajuus tarkoittaa 

korkeampaa ääntä. Rakennuksen kannalta tällä asialla on huomattava merkitys, sillä eri 

kappaleet ja rakenteet värähtelevät eri tavoin. Jos esimerkiksi lattia ja tämän päällä 

oleva äänilähde värähtelevät samalla taajuudella, puhutaan resonanssi-ilmiöstä, joka saa 

aikaan heikentyneen ääneneristyksen lattiarakenteissa. Lattian pintamateriaalin 

valinnalla on tällöin iso rooli. Kun valitaan joustava väliaine, muodostuu 

resonanssisysteemi, jossa värähtely vaimenee.  (Siikanen 1996, 116.) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Poikittaisaallon eteneminen (Savolainen & Hännikäinen 1996. [online]) 
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Runkoääneksi kutsuttu värähtely säteilee rakennuksen rungon kautta huonetilaan 

ilmaääntä. Aistittu ääni seinän tai lattian toisella puolella on äänitasoltaan heikompi, 

koska värähtely heikkenee rungossa. Syy tähän on kitkan aiheuttama lämpö, joka 

jakautuu laajalle alueelle. Rungon massalla onkin erityinen vaikutus äänen 

heikkenemiseen. Betonirungossa saattaa äänitaso heikentyä noin 8dB. (Siikanen 1996, 

136.) 

 

 

3.2 Äänienergia 

 

Samalla kun äänilähde lähettää ääniaallon, sen mukana tulee ympäristöön äänienergiaa. 

Energian määrää kuvataan äänitehona (P) eli akustisena säteilytehona, jonka yksikkö on 

watti [W]. Kun tämä kohdistetaan yhden neliömetrin pinta-alalle saadaan äänen 

intensiteetti eli äänenvoimakkuus [W/m2]. Äänenvoimakkuus voidaan ilmoittaa myös 

logaritmisella asteikolla, desibeleinä (L), jonka yksikkö on [dB]. Intensiteetin 

vertailuarvo 
2

12
0 10

m

W
I −

=  vastaa kuulokynnystä. Tämän alapuolella olevat 

äänenvoimakkuudet ovat niin heikkoja, ettei ihmiskorva niitä aisti. Vastaavasti 

kipukynnys on luokkaa 
2

0,1
m

W
I = , joka vastaa 120:tä desibeliä. Intensiteetillä ja 

desibeleillä on kaavassa 5 esitetyn yhtälön mukainen riippuvuus. (Siikanen 1996, 118.)  

 

,      (5) 
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Kaavan avulla voidaan esimerkiksi havaita, että intensiteetin kolminkertaistuminen 

aiheuttaa vain noin viiden desibelin lisäyksen. Kokosin taulukkoon (Taulukko 1) 

erilaisia äänentasoja selkeyttämään eri desibeliarvoja. (Siikanen 1996, 121.)  

 
Taulukko 1: Äänentasoesimerkkejä (Siikanen 1996, 136)  

Äänentasoesimerkkejä 
  

dB Äänilähde 
5...15 Normaali kuulokynnys 

20 Putoava lehti, hiljainen huone 
30 Tavallinen asumismelu 
35 Kuiskaus 
40 Hiljainen puhe, keskinkertainen asumismelu 
50 Rauhallinen ravintola, liesituuletin, toimistomelu 
55 Keskinkertainen katumelu 

60 
Äänekäs puhe, pölynimuri, liikekadun melu, kuorma-auto 10 metrin 

etäisyydellä 
65 Tavallinen keskustelu 

70 
Äänekäs katu, raitiovaunun melu, erittäinen äänekäs puhuminen, 

henkilöauton sisämelu 
80 Hyvin äänekäs radiomusiikki, voimakas liikennemelu 
90 Vannesaha, paineilmapora, moottoripyörämelu 

100 Sinfoniaorkesteri (forte) 
110 Diskoteekki (85...110) 
120 Moottorilentokone 3 m:n etäisyydellä, kipuraja 

 

 

3.3 Äänen voimakkuuden mittaus 

 

Ihmisen ääniaistimus perustuu äänenpaineeseen, jonka yksikkönä käytetään pascaleita 

[Pa]. Äänenpaine havaitaan hetkellisen paineen ja ympäröivän ilmanpaineen eli 

staattisen paineen välisen eron vuoksi. Kaikki paineiden vaihtelut, jotka poikkeavat 

säätilasta riippuvasta staattisesta paineesta, laittavat korvan tärykalvon värähtelemään. 

Tästä johtuu kuuloaistimus. Äänitasomittareissa (Sound level meter) käytetään lähes 

samaa periaatetta. Mittari (Kuva 8) vastaanottaa äänenpaineen, joka muutetaan 

äänenpainetta vastaavaksi jännitteen vaihteluksi (Siikanen 1996, 118). Tämä voidaan 

kalibroida näyttämään tulos desibeleinä, kuten tässä työssä olen tehnyt. 
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Mittareissa käytetään suodattimia A, B,  C ja D, 

sillä ne huomioivat korvan ääniä tajuavan kyvyn 

eri tavalla. Yleensä näistä käytetään A-suodatinta, 

koska se ottaa parhaiten huomioon myös 

häiritsevät äänet. (Siikanen 1996, 121.) 

 

Yleinen käytäntö kahden kerroksen välillä 

häiritsevän äänen mittaukseen on 

askeläänitasoluvun ( WnL ,' ) määrittäminen. 

Yksikkönä tälle käytetään desibeliä [dB]. 

Määrittäminen tapahtuu kahta käyrää vertaamalla 

(Siikanen 1996, 138). Tällä yksiköllä ilmoitetaan 

Suomen Rakentamismääräyskokoelman 

vaatimukset. Näissä kokeissa käytimme kuitenkin 

yksinkertaisempaa mallia, sillä mittasimme 

äänenvoimakkuuden ainoastaan yhdessä tilassa.  

 

 

 

 

 

Kuva 8 Äänitasomittari (Kuva: Tomi Kananoja) 
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4 Ekologinen turve eristeenä 

 

 

4.1 Suo – Turpeen koti 

 

Suomi on suomaata. Tämä on perinteinen näkymä maassamme metsien ja peltojen 

lisäksi. Ei ole siis ihme, että maamme nimi on kielitieteilijöiden mukaan johdettu 

sooma-sanasta, joka tarkoittaa suota tai alavaa maata. Soiden ja turpeen monipuolista 

hyödyntämistä, tutkimista sekä kansantaloudellisen käytön edistämistä varten on 

perustettu oma Suoseura. (Vasander 1998, 5.) 

 

Suomen soita hallitsee tietty kasviyhdyskunta, joka tuottaa turvetta. Sitä muodostuu, 

kun vain osittain hajoava orgaaninen aines kerrostuu. Poikkeuksellisen suuri merkitys 

tähän on rahkasammalilla (Kuva 9), joilla on vahva ekologinen johtoasema muuhun 

kasvillisuuteen verrattuna. Lajeja on Suomessa noin 40, ja niillä on vallitseva 53 %:n 

osuus maan turvevaroista. Rahkasammalien etuasemaa voidaan selittää esimerkiksi sen 

kyvyssä tulla toimeen erittäin märissä, happamissa sekä vähäravintoisissa olosuhteissa, 

jossa muut kasvit eivät viihdy. Tärkeä yksityiskohta on se, että rahkasammal erittää 

orgaanisia happoja, jotka ovat suovedessä olevan hiilen merkittävin osa. Myöskään 

eläimet eivät kelpuuta tätä ravinnokseen. (Laine & Vasander 1998, 10−16.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Rahkasammal (Wikipedia) 
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Maapallon turvevarat %

Venäjä
44 %

Amerikka
39 %

Eurooppa
7 %

Kaakkois-Aasia
6 %

Muu Aasia
3 %

Afrikka
1 %

 

Suot jaetaan ravinneolojensa perusteella kahteen ryhmään, ombrotrofisiin ja 

minerotrofisiin. Ombrotrofiset eli sadevesisuot saavat vetensä ja ravinteensa pelkästään 

sateen tai ilmalaskeuman mukana, kun taas minerotrofiset eli pohjavesisuot saavat 

edellisten lisäksi näitä myös pohjavedestä. Turpeen muodostamisessa tällä on suuri 

merkitys, sillä turpeen kerrostuminen on vilkkaampaa sadevesisoilla. (Laine & 

Vasander 1998, 10−16.) 

 

Turvemaita maapallolla on noin kolme miljoonaa neliökilometriä, joka vastaa 2:ta % 

maapinta-alasta. Tämä noin 3,5-4 biljoonan kuutiometrimäärä on jakautunut Venäjälle 

(44 %), Amerikkaan (39 %), Eurooppaan (7 %), Kaakkois-Aasiaan (6 %) sekä muualle 

Aasiaan (3 %) ja Afrikkaan (1 %) (Silvius 2006. [online]). Suomen pinta-alasta 

turvesuota on jopa 30 %. Turvevarat ovat levittyneet Suomessa enimmäkseen pohjois- 

sekä länsiosiin, mutta tuotantoon on erikoistunut suurimmassa määrin Pohjanmaan alue 

(Liite 5). Jos turvevaralaskelmien lähtökohtana Suomessa käytetään yli 20 hehtaarin 

suoalaa, niin se tarkoittaa yhteensä 70,64 km3. Kuiva-aineeksi muutettuna turvetta on 

noin 6,41 Gt (Lappalainen 1998, 36−38). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Turvevarojen jakautuminen maapallolla



       

      9.10.2010 25 (53) 

 

 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, VAIHDE (03) 565 47111, FAX (03) 565 47 222 
 SÄHKÖPOSTI info@tamk.fi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, INTERNET www.tamk.fi 

 

4.2 Turpeen hyödyntäminen ennen ja nyt 

 

Monien vuosien ajan soita on käytetty hyväksi erinäisiin tarkoituksiin, kuten 

metsästykseen ja maanviljelyyn. Itse turpeen hyödyntäminen polttoturvekäytössä alkoi 

1700-luvulla. Tämän jälkeen kehitettiin erilaisia tuotteita hyödyntämällä turpeen hyvää 

imukykyä, lämmöneristystä sekä hajunpoisto-ominaisuuksia. Öljykriisin seurauksena 

1970-luvulla energiaturpeen tuotanto nousi moninkertaiseksi. Osansa saivat myös 

terveyden- ja kauneudenhoitotuotteet sekä tekstiiliteollisuus, kun alettiin hyödyntää 

tupasvillakuitua (Vasander 1998, 5). Myös korjausrakentamisessa on nykyään testattu 

tupasvillaa, joka on turpeennoston sivutuote. Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Ry 

on omassa kohteessaan puhaltanut tupasvillaeristettä yläpohjaan (Hemgård 2010, 

puhelinkeskustelu). 

 

Rakennuksissa turpeen ja 

sammaleen käyttö 

lämmöneristeenä ei ole ihan uusi 

juttu, sillä ennen 1930-lukua 

hirsirakennusten tärkein 

eristemateriaali oli juuri sammal 

(Kuva 10). Silloinen käytäntö oli 

kerätä tätä sirpillä tai viikatteella 

soilta jo edellisenä kesänä ennen 

rakentamista, jotta se saatiin 

kuivatettua. Hirsirakentamisessa 

hirsien väliin asetettiin tasainen 

kaista kuivia sammalia, niin että 

päälle pudotettava hirsi 

”lumpsahti” pehmeästi 

paikalleen. Kuivumisen ja 

painumisen johdosta hirsien välit  

Kuva 10. Sammalen käyttöä hirsirakentamisessa
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oli vielä tilkittävä huolellisesti, luonnollisesti kokeneen työntekijän toimesta. 

(Heikkinen 2009. [online].) Lisäksi hyvä esimerkki oli käyttää oven ja ikkunoiden 

karmien välissä turvetta, koska se laajenee kuivuessaan. Ennen asennusta se oli hieman 

ensin kostutettava. (Hemgård 2010, puhelinkeskustelu.) 

 

Kokeneen korjausrakentajan mielestä turve eristeenä on ehkäpä paras vaihtoehto. 

Esimerkkinä hänellä on eräs sairaalan huone, jossa pestiin pyykkiä. Tähän käytetty vesi 

valui kaikki rakenteisiin, joten lattian on täytynyt olla suurissa kosteusrasituksissa. Pian 

heräiltiin ajatukseen, että ehkäpä rakenteet eivät kestä sitä ja lattia avattiin. Kaikki oli 

kunnossa. Alapohjasta löytyi vanhan ajan turve-eristys. Täytyy muistaa kuitenkin, että 

rakenteen kyky hengittää on avainasia. Puu ja turve sopivat hyvin yhteen. Turpeenkin 

on mahdollista homehtua, jos kosteus ei pääse mistään pois. (Schauman 2010, 

puhelinkeskustelu.) 

 

Turpeen yleinen käyttökohde oli ala- väli- ja yläpohjat. Sen kanssa käytettiin usein 

tuohta tai sammalta ja hiekkaa (Kuva 11). Hiekka tiivisti eristeen. Myös vanhoissa 

rintamamiestaloissa 1930-luvulta saatettiin käyttää betonilaatan alla purun ja turpeen 

sekoitettua eristettä. (Schauman 2010, puhelinkeskustelu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Eräs lattiaratkaisu 1930-luvulta
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Suomessa turvetta on käytetty myös kevyen liikenteen routaeristeenä sekä Helsingin 

vanhoissa (1880-1920-luvun) taloissa on usein turve-eriste. Osataan turvetta muuallakin 

hyödyntää, Islannissa nimittäin valmistettiin turvetiilistä taloja 1800-luvulla. (Virtanen 

2010, sähköposti.) 

  

Nykyään turpeen käyttö lämmöneristeenä on vähentynyt. Samalla on ihmisten 

luottamus tähän vanhaan eristysmateriaaliin, sillä markkinoilla kamppailevat vahvasti 

eri mineraalivillat. Korjausrakentajan täytyykin olla tarkkana, milloin kannattaa vaihtaa 

vanha turve-eriste uudempaan, vai kannattaako ollenkaan. Usein tehdään turhaa työtä, 

kun mielletään turve-eriste vanhanaikaiseksi, vaikka syytä ei olisikaan. (Heikkinen 

2002. [online].) Korjausrakentamisessa kuitenkin käytetään jonkun verran turvetta 

vieläkin. Varsinkin vanhan kastuneen eristeen tilalle halutaan sama toimiva materiaali 

takaisin. Usein turve saadaan esimerkiksi hevostalleilta, joissa sitä käytetään 

kuiviketurpeena, koska se on tarpeeksi hienoa ainesta. Levytuotteenakin turvetta on 

jonkin verran käytetty yläpohjassa noin 40x300x300 tai 40x400x400 kokoisina paloina 

(Schauman 2010, puhelinkeskustelu). Esimerkiksi Vapo on Haukinevan turvesoilla 

kokeillut turvelevyjen valmistamista, mutta koelevyistä tuli turhan hauraita, pölyäviä ja 

mittatarkkuus kärsi. Niitä oli kaiken lisäksi vaikea asentaa tiiviisti rakenteeseen (Oijala 

1998, 37−41). 

 

Eräs tapa hyödyntää turvetta on käyttää tätä kuivakäymälöissä kuivikkeena. Se sopii 

erinomaisesti tähän tarkoitukseen: sitoo hajuja ja nesteitä sekä on sen verran 

antiseptinen, ettei bakteerit siinä viihdy. Yleisesti sitä käytetään myös kutteriin tai 

havupuun kaarnaan sekoitettuna samaan tarkoitukseen. (Kiukas 2010, 

puhelinkeskustelu.) 

 

Jätevesien puhdistukseen haja-asutusalueella on tulossa uusi asetus. Sen mukaan oman 

järjestelmän toimivuus on taattava vuoteen 2014 mennessä. Turvetta on mahdollisuus 

hyödyntää tässäkin tapauksessa, ns. harmaiden vesien puhdistuksessa. (Kiukas 2010, 

puhelinkeskustelu.) 
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4.3 Turpeen ominaisuudet ja ekologisuus 

  

Turpeen kerrostuminen on hyvin hidasta, mutta se vaihtelee huomattavan paljon eri 

osissa Suomea, esimerkiksi Etelä-Suomessa se on hiukan vilkkaampaa. Suurimmat 

kasvunopeudet ovat nuorilla soilla Pohjanlahden rannikoilla, joilla se yltää neljään 

mm:iin vuodessa. Kerrostumiseen vaikuttaa myös turvelaji sekä lämpötilan vaihtelut. 

Yksi kuuma ja kuiva kesä voi tuhota kaiken sen, mitä on kasvanut vuosikymmenessä. 

(Virtanen 2010, sähköposti.) 

  

 

4.3.1 Luokitus 

 

Turve voidaan luokitella sen maatumisen perusteella kymmeneen osaan H1 - H10 von 

Postin määritysperiaatteiden mukaisesti. Luokittelu tehdään käsin puristamalla ja se on 

epätarkka, mutta antaa tarpeeksi hyvän kuvan turpeen hajoamiskehityksen tilasta. 

Luokitus kertoo, kuinka maatunutta turve on. Numero 1 tarkoittaa maatumatonta ja 

numero 10 täysin maatunutta. Määritys tapahtuu puristamalla näytettä ja seuraamalla 

siitä pois lähtevää nesteen määrää, väriä, sameutta sekä puristejäännöksen kimmoisuutta 

ja kasvijäännösten tunnistettavuutta. (Wikipedia 2010. [online].) 

 

Eristeeksi parasta olisi von Postin määritelmän perusteella luokat H1 - H2, jotka ovat 

maatumatonta pintaturvetta. Tätä kuitenkin käytetään pääasiassa kasvuturpeena. (Oijala 

1998, 37−41.) 

 

  

4.3.2 Mikrobit ja kosteuskäyttäytyminen 

 

Sammalella sekä turpeella on aivan erityinen ominaisuus kaikkiin muihin 

lämmöneristeisiin nähden: se on tarpeeksi hapan (pH 4). Tästä syystä siinä ei voi kasvaa 

rakennetta tuhoavia mikrobeja, vaikka se olisikin päässyt hieman kastumaan.  
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Lisäksi turve on niin imukykyinen, että se voi kuivattaa vierekkäisen kastuneen 

rakenteen sitomalla itseensä kosteutta. Olosuhteiden vaihtuessa turve osaa luovuttaa 

tasaisesti jakautuneen kosteuden myös pois rakenteesta, jolloin lahoamista ei pääse 

tapahtumaan. Tämän lisäksi mikrobit tarvitsevat kasvaakseen kalsiumia, jota turpeessa 

on liian vähän (0,02...0,08 %). Esimerkiksi lasivillan kalsiumpitoisuus 5 % ja kivivillan 

12 % sekä emäksisyys ovat otollisia lattiasienen kasvulle. (Heikkinen 2009. [online].) 

 

Se, että turve imee itseensä paljon kosteutta ei lämmöneristeelle ole välttämättä hyvä 

asia. Lämmöneristyskyky riippuu sen kosteudesta, jonka noustessa lämmöneristyskyky 

huononee. Suhteellisen kosteuden eli RH:n ollessa alle 55, lämmöneristys toimii 

parhaiten. (Oijala, Matti 1998, 37−41.) 

 

 

4.3.3 Palo-ominaisuudet 

 

Turpeen palo-ominaisuuksien testauksesta VTT:n edustaja oli hyvin vaitonainen. Tämä 

on luottamuksellista tietoa, jota ei voi muille osapuolille luovuttaa. Toisaalta 

tutkimusmenetelmistä hän osasi kertoa. Sain käsiini kaksi erilaista paloluokituksen 

määräävää testiä, joissa on yksityiskohtaisesti kerrottu, mitä niissä tehdään. Standardeja 

on erilaisia ja jokaisen paloluokan määrittämiseen tarvitaan siihen kuuluvat testit. 

Yksistään ne eivät ole vertailtavissa, vaan luokitus tehdään monen testin 

yhteistuloksena. (Ryynänen 2010, sähköposti.) 

 

Menetelmä SFS-EN 13823 määrittää palo-ominaisuudet SBI-laitteella. Mitattavia 

asioita ovat palonkehityksen kasvunopeus, sivuttainen palon leviäminen, vapautunut 

kokonaislämpömäärä, savuntuoton kasvunopeus sekä kokonaissavuntuotto. (Ryynänen 

2010, sähköposti.) 

 

Toinen menetelmä EN ISO 11925-2 testataan yhdellä liekillä ja siinä tutkitaan putoaako 

palavaa ainesta sekä suodatinpaperin syttymistä. Näitä kahta edellämainittua testiä  
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käytetään määritettäessä B, C, D ja E -paloluokkaa. Vaativammat A1 ja A2 -luokat 

tarvitsevat lisäksi muita testejä. Valitettavasti tähän opinnäytetyöhön en saanut lupaa 

liittää näistä kuvauksia. (Ryynänen 2010, sähköposti.) 

 

Von Postin asteikolla 3-5 oleva väliturve on oivaa rakennuseristyskäyttöön tarkoitettua 

ja se palaa kytemällä, joten palonestoaineet rakenteessa ovat välttämättömiä. (Oijala 

1998, 37-41.) 

 

 

4.3.4 Ympäristöseikat 

 

Aiemmin mainitsin maapallolla olevan kaksi prosenttia turvemaita koko maapinta-

alasta. Kuitenkin turpeen katoaminen on vilkkaampaa kuin koskaan. Syitä tähän ovat 

ilmastonmuutos sekä ihmisen toiminta, jonka seurauksena turvemaat on kuivattu 

maanviljelyyn tai metsiksi. Kaikki tämä toiminta edesauttaa ilmastonmuutosta, sillä 

turpeeseen sitoutunut hiilidioksidi vapautuu kuivatuksen ja palamisen yhteydessä. 

(Wikipedia 2010. [online].) 

 

Suureksi hämmästykseni Kioton ympäristösopimus ei ota kantaa turvemaista 

vapautuvaan hiilidioksidiin ja metaaniin, vaikka ne aiheuttavat valtavasti ilmaston 

lämpenemistä. Turvemaahan sitoutunut hiili on nimittäin kaksinkertainen kaikkeen 

muuhun metsien biomassaan verrattuna ja raivaukset, kuivatus ja metsäpalot aiheuttavat 

yli 3000 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt vuosittain. Tämä vastaa noin 10 % 

maailman fossiilisten polttoaineiden määrästä. Tämän lisäksi suoalueilla asustavat useat 

alueellisesti uhanalaiset eläinlajit ovat vaarassa . Ei ole toisaalta ihme, että 

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP sekä Kansainvälinen 

soidensuojelujärjestö IMCG ovat alkaneet puhua turvemaiden suojelun puolesta. (UNEP 

2010. [online].) 
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4.3.5 Terveysseikat 

 

Kaikki pölyäminen yleensä on ihmisen terveydelle haitallista. Hengitysteiden sairauksia 

(yskä, nuha) voi välttää varautumalla erilaisin hengityssuojaimin. Työtilan tuuletus on 

järjestettävä. Lisäksi iho on herkkä, erilaiset materiaalit vaikuttavat eri ihmisiin eri 

tavoin, joten suositellaan käytettävän työhön soveltuvia työvaatteita ja hanskoja. Silmän 

sidekalvotkin ovat vaarassa, joten tietyssä määrin voi käyttää myös silmäsuojia, 

varsinkin mineraalivilloja käsiteltäessä (Palomäki 1993, 118). VTT:llä ei ollut turpeen 

terveysvaikutuksista tutkimustietoa, joten niitä olisi hyvä tutkia. 

  

Vaikka turve ei ole lahottajien ja homeen suosima kasvualusta, siinä on runsaasti itiöitä, 

jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia kastuessaan tai päästessään huoneilmaan. 

Erityisesti purkutöissä tämä on huomattavaa. (Oijala 1998, 37−41.)  

 

4.3.6 Turpeen mahdollisia käyttökohteita 

 

Turvetta voi hyödyntää monella eri tavalla. Esimerkiksi hoitoturvetta on lähdetty 

viemään ulkomaille asti mm. Japaniin, Kiinaan ja Irlantiin. Osa turvemarkkinoista on 

tarkoitettu jopa lemmikkieläimille: koirien turkille on kehitetty oma turveshampoo. 

Suomessa on kehitetty muista keskieurooppalaisista poikkeava turvehoitometodi, josta 

arvellaan uutta suomalaista vientituotetta. (Riihimäki 2010, 18.) 

 

Rakennusteollisuuden käyttöön turve sopii erinomaisesti eristevillan ja akustiikkalevyn 

muodossa, mutta muitakin käyttökohteita löytyy. Eristevillaa voi hyödyntää eri 

tiheyksin erilaisiin kohteisiin, joko puristettuna kovalevynä tai pehmeänä huokoisena 

villana. Esimerkiksi hirsimökin hirsien tilkitsemiseen sopisi ohuet kaistat turvelevyä. 

Puristettaessa turpeesta saadaan tarvittaessa eri muotoisia. Olisiko sisustuspuolella tai 

huonekaluteollisuudessa jotain käyttökohteita? Sopisiko julkisivuremonteissa 

rappauksen alle tai katolle bitumihuovan alle kova turve-eriste? Hyvän imukyvyn 

omaavana luontokappaleena öljynimeytys toimii myös. 
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5 Eristeiden valmistusmenetelmät 

 

Karvialle rakennettuun uuteen tehtaaseen on hankittu Saksasta kalusto uusien 

turvetuotteiden valmistusta varten. Tarvittaessa se tarjoaa mahdollisuuden käyttää 

muitakin materiaaleja. Elokuun puolessa välissä tehtaalla käydessämme siellä oli 

työmiehet vielä täydessä työntouhussa, joten kohde ei ollut vielä valmis. Joitain testejä 

laitteistolla oli jo kuitenkin tehty.  

 

Yrityksen toimitusjohtaja Heikki Huhtanen esitteli meille tehtaan toimintoja ja 

tuotantolinjaa. Hänen mukaansa tuotteiden raaka-ainetta, turvetta on saatavilla 

lähialueilla hyvin. Heidän käyttämänsä turve tulee Peräseinäjoelta, jonka Kekkilä sitten 

kuivattaa. Kuivatettua tavaraa tuodaan Karvian tehtaalle rekalla. Tuote valmistuu 

linjastolla kaavion mukaisesti (Liite 11).  

 

Aluksi rekoista syötetään kuivattua turvemateriaalia linjaston alkupäässä, jossa on myös 

polyesterin syöttöpisteet (Kuva 12). Materiaalit sekoittuvat ja ylimääräinen ”raskas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Sideaineen syöttöpisteet (Kuva: Tomi Kananoja) 
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materiaali, joka ei kuulu tuotantoon, lähtee kuvioista pois tässä vaiheessa. Katossa 

olevia putkia pitkin materiaalit liikkuvat annostelijaan, joka työntää tavaran karstalle. 

Annostelijan pienen lasin avulla voidaan seurata, ettei materiaali lopu. Karsta tekee 

materiaalista ohuita siivuja ja lopullinen paksuus määritetään. Tämän jälkeen tuote 

menee uuniin, jossa kuumaa ilmaa puhalletaan tähän sekä ylä- että alapuolelta. 

Polyesteri toimii sitovana aineena, ja estää hiukan samalla myös pölyämistä. Lopuksi 

suihkutetaan mahdolliset palonestoaineet sekä pölyämisenestoaineet. Giljotiini ja 

leikkuri (Kuva 13) hajottavat tuotteet halutun kokoisiksi kaistoiksi. Mahdolliset 

ylimääräiset kaistaleet palaavat putkea pitkin tuotantolinjan alkuvaiheeseen, joten 

hukkaa ei tule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Eristeiden katkaisu halutun suuruisiksi kaistoiksi (Kuva: Tomi Kananoja) 

 

 

Lopulliset koostumusmäärät eivät ole tässä vaiheessa vielä selvillä, mutta alustava arvio 

oli turvetta 80 % ja polyesteriä 20 %. Prosentit tippunevat hieman, kun otetaan 

huomioon vielä muut lisäaineet? 
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6 Laboratoriokokeet 

 

Työni sisälsi laboratoriokokeita kahdelta eri osa-alueelta. Lämmöneristyskokeet teimme 

Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) erikoistutkija Kati Salmisen johdolla ja 

koputuskokeet Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tiloissa. 

 

 

6.1 Lämmöneristyskoe 

 

Vielä tässä vaiheessa käsissäni oli Konton käsinvalmistettua eristettä, josta oli tarkoitus 

saada suuntaa-antavaa tietoa lämmöneristysominaisuuksista. Tutkimukset tehtiin 

muutaman viikon aikana, sillä siihen kuului koekappaleiden kosteuden tasaus, itse 

kokeet sekä kuivatus. 

 

6.1.1 Mittausmenetelmät 

 

Kokeet käynnistyivät, kun 

laitoimme tilaamani kuusi 

koekappaletta kosteushuoneeseen 

(Kuva 14). Pyrkimys oli saada 

loppukosteus mitattua kahden 

viikon kuluessa kokeen 

aloituksesta. Pyrimme 

kosteusarvoon RH55%. Kaikki 

kuusi koekappaletta mitattiin ja 

punnittiin sekä laskimme niiden 

tiheydet (Liite 6). Teimme kolme 

mittausta joka sivulta 

mittanauhalla testikappaleista, 

sekä laskimme näistä keskiarvon.       Kuva 14. Kosteushuone (Kuva: Tomi Kananoja) 
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Massana käytettiin 6.5.2010 tehtyä massojen keskiarvoa, koska tällöin kosteus oli 

saavuttanut tasapainon. Kolmen viimeisen mittaustuloksen on oltava 0,1% sisällä 

toisiinsa nähden. Näiden kahden viikon aikana seurasimme aktiivisesti massan 

muutoksia. Liitteistä (Liitteet 7 ja 8) löytyvät käyrästöt sekä perus- että puristetusta 

laadusta.  

 

Tarkoitus oli saada kaikki koekappaleet samaan kosteuteen niin, että ne olivat 

vertailukelpoisia toisiinsa nähden ja myös mukaillen todellista kosteuspitoisuutta 

rakenteessa. Kosteuspitoisuuksia tutkittiin tietokone-ohjelmistolla, samalla 

kosteushuoneeseen täytyi väliajoin lisätä suolaa. 

 

Jokainen koekappale testattiin yksitellen LaserComp-lämmönjohtavuuslaitteistolla 

(Kuva 15). Tietokoneeseen syötettiin alkutietoja kappaleesta ja kone laitettiin 

”raksuttamaan”. Yhteen 

kokeeseen meni aikaa muutama 

tunti, joten päivän aikana 

saatettiin saada maksimissaan 

kaksi koetta tehtyä. 

Ohjelmistolla oli mahdollisuus 

valita mitattavien pisteiden 

määrä kappaleessa ja 

valitsimme määräksi yhdeksän. 

Tämän vuoksi koekappaleiden 

lämmönjohtavuustulokset (Liite 

13) ovat keskiarvoja. Tällä 

pyrittiin saamaan 

totuudenmukaisia tuloksia, sillä 

kappaleet olivat 

epätasalaatuisia.      

   

Kuva 15. Lämmönjohtavuuslaitteisto (Kuva: Tomi Kananoja) 
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Tarkempaa tietoa laitteen ominaisuuksista ja mittauksista löytyy Tampereen teknillisen 

yliopiston virallisesta tutkimusselostuksesta (Liite 13). 

 

 

6.1.2 Johtopäätökset 

 

Tiheyden vaikutus lämmönjohtavuuteen on ilmeinen.  Kovempi ja samalla tiheämpi 

koekappale toi heikomman lämmöneristystuloksen. Piirsin karkean kuvaajan (Kuvio 2) 

lämmönjohtavuuden käyttäytymisestä eri tiheyksissä. Suoraan tätä ei voi käyttää 

arvioitaessa parasta mahdollista arvoa, vaan se on testattava tarkemmin. Kyseessä on 

lineaarinen viiva kahden keskiarvotuloksen välillä. Omat resurssit eivät tarkempaan 

tulokseen riittäneet. On näiden testien avulla hankala arvioida mitä tapahtuu tiheyden 

laskiessa esimerkiksi 20 kg:aan/m3. Tiheyden pudotessa kohti nollaa, lämmönjohtavuus 

jossain kohtaa nousee tiukasti ylöspäin ja lämmöneristysarvo huononee. Samalla myös 

ilmanläpäisevyys paranee, joka johtaa huonoon tulokseen. Useimmat markkinoilla 

olevat lämmöneristeet ovat tiheydeltään noin 30 kg/m3:n luokkaa, joten lähellä tätä 

arvoa saattaisi ehkä olla optimaalinen arvo myös turve-eristeellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2: Tiheyden vaikutus lämmönjohtavuuteen
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Tuloksemme olivat lambda-10-arvoja, joten näillä ei vielä pitkälle mennä. Kyse on 

yhdestä kokeesta ja sillä saatiin ainoastaan suuntaanäyttävä tulos. Sertifioimalla ja 

esimerkiksi VTT:n kokeilla, jotka ovat eurooppalaisen tuotestandardin mukaisia, 

saadaan hyväksyttävä vertailuarvo muihin markkinoilla oleviin eristeisiin nähden. 

Esimerkiksi lambda-Declared huomioi monta koetta, joten mitä enemmän kokeita 

tehdään, sen tarkempi arvo on.  

 

Määrittämämme kuivatiheys (Liite 13) toi minulle myös kysymyksen: Kuinka 

kosteuspitoisuus vaikuttaa lämmöneristykseen? Tämä on tutkimisen arvoinen asia. 

 

 

6.2 Koputuskoe 

 

Koputuskokeen tavoitteena oli saada tietoa turve-eristeen käyttäytymisestä 

askeläänieristeenä eri materiaalien kanssa. Vertailu muiden tuotteiden kanssa kuului 

myös tutkimukseen. Ensimmäinen toimenpide oli tutustua ja saada koulutus 

käytettävissä olevaan laitteistoon. TAMK:n mittauspalvelun Jarno Oravasaari koulutti 

minut tähän tehtävään.  

 

 

6.2.1 Mittausmenetelmät 

 

Kokosimme tarvitsemamme laitteet 

paikoilleen. Äänitasomittarin (Kuva 16) 

asensimme kiinni sille tarkoitetulle jalustalle 

ja laitoimme koputuskoneen (Kuva 18) 

paikoilleen. Mittasimme tässä kohtaa 

etäisyydet (Kuva 17) ja pyrimme pitämään 

tämän samana kaikkien koekappaleiden 

kanssa. 

     Kuva 16. Äänitasomittari (Kuva: Tomi Kananoja) 



       

      9.10.2010 38 (53) 

 

 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, VAIHDE (03) 565 47111, FAX (03) 565 47 222 
 SÄHKÖPOSTI info@tamk.fi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, INTERNET www.tamk.fi 

 

 

 

  Kuva 17. Laitteiston etäisyydet (Kuva: Tomi Kananoja) 

 

   Kuva 18. Koputuskone (Kuva: Tomi Kananoja) 
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Ennen kokeen alkua täytyi äänitasomittari kalibroida. Jarno Oravasaari kävi hoitamassa 

tämän, jonka jälkeen pääsimme itse asiaan. Koulun varastosta löytyi meidän 

käyttöömme laminaattia, muovimattoa ja solumuovia, jota käytetään yleensä laminaatin 

alla sekä Konton kolme eri tiheyksistä turvelevykoekappaletta (Taulukko 2). 

Koekappaleet 1 ja 2 ovat levyjä ja koekappale 3 on rullattava. 

 

Taulukko 2: Koekappaleiden koot ja tiheydet 

  h (m) b (m) t (m) V (m3) m (kg) tiheys (kg/m3) 
Koekappale 1 0,70 0,498 0,030 0,010458 0,947 90,55 

 Koekappale 2 0,695 0,498 0,033 0,011422 1,061 92,89 
 Koekappale 3 0,87 0,745 0,002 0,001296 0,348 268,46 

 

 

Ensimmäisissä mittauksissa käytössämme oli ainoastaan koekappaleet 1 ja 2 (Levyt). 

Hieman myöhemmin sain käsiini myös rullattavaa turvelevyä, joten mittausajankohta 

kaikilla koekappaleilla ei ole sama. 

 

Mittaus käynnistyi, kun koputuskone alkoi hakata rautaisia kärkiään kohti koekappaletta 

(Kuva 18). Jokainen testikappalepari testattiin kolme kertaa, ja jokainen koputus kesti 

yhden minuutin. Tulokset kirjattiin muistivihkoon ja äänitasomittari antoi kaksi 

lukemaa: RMS, joka tarkoittaa mittauksen keskiarvoa sekä Peak-lukeman, joka on 

korkein äänenvoimakkuus mitattavalla aikavälillä. Tulokset kirjattiin desibeleinä. 

Kokeilimme eri yhdistelmiä, joita saatettaisiin käyttää rakennuksen mittauksissa. 

 

Teimme yhteensä 11 koekappaleyhdistelmää kahdella eri kerralla. Koputuskokeen 

tulokset löytyvät liitteestä (Liite 1). Äänitasomittari ilmaisi tulokset desibeleinä, RMS ja 

Peak –arvoina. Tämän jälkeen laskin tuloksista molemmista keskiarvot, joita käytin 

hyväkseni jatkossa. Intensiteetit laskettiin molemmista arvoista (RMS ja Peak). 

Intensiteetin laskuun käytin kohdassa 3.2 käytettyä kaavaa 5. 
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6.2.2 Virhearviointi 

 

Työn tein huolellisesti ja yritin mahdollisimman tarkasti mitata jokaisen partikkelin 

testeissä. Kuitenkin pieniä virheitä, tiedossa olevia ja tiedostamattomia mahtuu aina 

mukaan.  Mielestäni yllättävän suurta meteliä piti itse koputuskonekin. Kokeiden teko 

sijoittui kahteen eri päivään, joka saattaa vaikuttaa myös tuloksiin. 

 

Etäisyyksien mittauksessa saattaa olla pieniä eroja, sillä laminaatin päällä oleva 

koputuskone liikkui noin kaksi senttimetriä kohti mittauslaitetta yhden minuutin kokeen 

aikana. Tämä minuutti oli sekuntikellolla mitattu aika. Koe tehtiin koulun 

rakennusosaston laboratoriossa, johon oli kaikilla pääsy. Yhdellä mittauskerralla tuli 

odottamaton vieras sisään kesken kaiken aiheuttaen pientä melua. 

 

Koekappaleet eivät olleet tasalaatuisia, sillä ne on valmistettu osittain käsin 

tuotantolinjojen rakentamisen olessa vielä kesken. Eristeiden paksuudet sekä turve-

polyesteri suhde eri kohdissa saattavat olla erilaiset. Tässä kokeessa käytin 

keskiarvomittoja. 

 

6.2.3 Johtopäätökset 

 

Kokeesta ei saatu sen mukaisia tuloksia, mitä voisi verrata suoraan Suomen 

rakennusmääräyskokoelman C1-osan askeläänitasolukuihin. Tässä tapauksessa 

tarkoituksena oli saada suuntaa-antavaa tietoa koputuskokeella uudesta 

turvelevytuotteesta yhdessä tilassa, ei kahden tilan välillä, kuten askeläänitasoluvut 

mitataan.  

 

Otin mukaan tavanomaisia tuotteita rakentamisessa, joiden kanssa turvelevyjä vertasin 

(Taulukko 3). Tämä kertoo kunkin koeyhdistelmän sisällön. Lattia oli betonia ja tämän 

päälle asetettiin eristekerros sekä koputuslaite. 
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Taulukko 3: Koeyhdistelmät 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Kuvio 3: Intensiteettitasot eri yhdistelmillä 

Koenumero Eristekerros 2 Eristekerros 1 Päällyste 
1 Betoni Turvelevy 1 Muovimatto 
2 Betoni Turvelevy 1 Laminaatti 
3 Betoni Turvelevy 2 Muovimatto 
4 Betoni Turvelevy 2 Laminaatti 
5 Betoni Solumuovi Muovimatto 
6 Betoni Solumuovi Laminaatti 
7 EI EI Betoni 
8 EI Betoni Muovimatto 
9 EI Betoni Laminaatti 

10 Betoni Turvelevy 3 Muovimatto 
11 Betoni Turvelevy 3 Laminaatti 
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Koesarjojen pylväät (Kuvio 3) näyttävät sarjan intensiteetin keskiarvon (RMS) sekä 

suurimman arvon (Peak). Kuvaajan selkeimmät kaksi suuriäänisintä olivat yhdistelmät 6 

ja 11 eli Solumuovi/Laminaatti sekä Turvelevy 3/Laminaatti. Hiukan takana tulivat 

koeyhdistelmät 2 ja 4. Odotettavissa olikin, että laminaatti ei pärjää kisassa 

muovimattoa vastaan, mutta se tuli nyt todistettua.  

 

Oleellista tässä oli huomata, että turvelevyn paksuus sekä tiheys vaikuttavat laminaatin 

ja muovimaton alla eri tavalla. Kuvasta (Kuvio 3) näemme, että ohuin turvelevy 

laminaatin alla (Yhdistelmä 11) aiheuttaa suuremman äänenvoimakkuuden kuin 

paksummat turvelevyt (Yhdistelmät 2 ja 4). Tästä oli mainintaa aikaisemmin kohdassa 

3.1: Pehmeä väliaine vaimentaa värähtelyä ja sitä mukaa ääni on heikompi. 

Muovimaton kohdalla äänenvoimakkuuserot ovat suhteessa paljon pienemmät. 

Huomattavaa on myös se, että laminaatin alle laitettavan ohuen turvelevyn tiheyttä 

kasvattamalla kasvaa myös intensiteetti (Kuvio 3). Muovimaton kohdalla vaikuttaisi 

siltä, että intensiteetti pysyy melko samoissa, jollei hiukan jopa laske tiheyttä 

kasvattamalla. Tämän takia muovimaton ja betonin väliin ei tarvitse laittaa mitään 

eristettä, ainoastaan tasoite riittää. 

 

Kilpailijoilta ei löydy 

lattiapäällysteen alle laitettavaa 

rullaeristettä, vaan levytuotteita, 

joita käytetään ns. uivissa 

lattioissa. Näitä ovat esimerkiksi 

Parocin SSB 1 sekä SSB 2tj. 

Uiva lattia tarkoittaa esimerkiksi 

eristekerroksen päälle 

betonoitua kerrosta tai 

kipsilevyä ja näiden päälle 

asennettavaa huonekohtaista 

lattiamateriaalia (Kuva 19).   Kuva 19. Uiva lattia (Paroc 2010. [online]) 
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Kuvio 4: Tiheyden vaikutus intensiteettiin 

 

 

Voisi olla parempi, jos tuote olisi kuitenkin levy. Kilpailevat tuotteet ovat näin tehneet. 

Toisaalta jotkut rakennusalan ammattilaiset kertovat, että rullattava eriste olisi 

käytännöllisempi. Mielestäni kannattaisi vielä tehdä tuotekehitystä hiukan paksummalla 

kuin kaksi milliä vahvalla ja tiheyttä saisi pudottaa hieman. Ääneneristysominaisuudet 

saattaisivat parantua ja turve-eristeen voisi vielä rullata 1−2 cm:ä paksuisenakin. 

Liitteessä 12 on vertailtavissa muutama markkinoilla oleva askeläänieriste. 
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7 Markkinoilla olevia tuotteita 

 

Eristemateriaaleja on monenlaisia ja rakentajalla on mahdollisuus valita mitä 

erilaisempia eristeitä omiin käyttötarkoituksiinsa. Kaikilla eristeillä on tarkoitus pitää 

lämmin ilma rakennuksen sisällä, joten valmistajilla on sama päämäärä. 

Valmistustavoilla ja päämateriaalien hyödyntämisellä tehdään erilaisia tuotteita. Näitä 

yhdistävät mm. hyvä lämmöneristävyys, kierrätettävyys ja raaka-aineiden helppo 

saatavuus. Ilman muuta tuote halutaan valmistaa myös kuluttajaystävällisin hinnoin.  

 

Eristemateriaaleja tuodaan markkinoille lisää ja niistä sovelletaan eri tuotteita. 

Valmistajat tekevät jatkuvaa tuotekehitystä, josta seuraa laadukkaampia tuotteita ja 

kilpailu yritysten kesken on taattu. Esittelen seuraavassa muutaman pehmeän eristeen, 

näiden valmistusmenetelmän, perusmateriaalit ja ominaisuuksia. Liitteessä 10 on vielä 

koottu taulukko. Huomattavaa tuotteiden kohdalla on se, että kaikkia tietoja ei ollut 

saatavilla, niitä ei oltu tutkittu tai valmistaja ei suostunut tietoja antamaan. Ne näytetään 

taulukossa merkillä #. Tämän lisäksi lämmönjohtavuuksista saattoi olla eri esitteissä ja 

lähteissä eri lambda-arvo, kuten lambda-10 tai lambda-D, jolloin täytyy olla tarkkana 

mistä puhutaan. 

 

 

7.1 Isover 

 

Isover-eristeet valmistetaan pääasiassa kierrätyslasista. Suomessa tämä tarkoittaa 50-80 

% luokkaa mineraalivillan raaka-aineesta (RT-kortisto 2008, RT K-37640). Tuote 

kuidutetaan sulatetusta raaka-ainemassasta eri tavoin mm. linkoamalla 

keskipakoisvoiman avulla. Kuiduista tulee pituudeltaan noin 5-10 mm:ä ja ne sidotaan 

matoksi sideaineen, fenoliformaldehydihartsin avustuksella. (Palomäki 1993, 115-117.) 

 

 

 

Kuva 20. Isover (Isover 2010. [online])
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Isoverin tuoteperheeseen kuuluu monenlaisia tuotteita, uutuutena mm. 

lämmöneristyksessä levytuote Isover KL 32 ULTRA, jonka lämmönjohtavuus on peräti 

0,032 W/mK. Toinen liitteessä 10 oleva eriste on Isover KL 37. Moneen 

käyttötarkoitukseen on eri tuote ja jokaiselle on erikseen määritelty tuotekohtaiset 

tiedot. Paloturvallisuus on todella hyvää luokkaa, sillä edellämainitut eristeet kuuluvat 

molemmat Europaloluokkaan A1, joten ne eivät osallistu palonleviämiseen 

palotilanteessa. (Pientalon lämmöneristämisopas 2008, 6−9, Eristämisen taskutieto 

2010, 4−7.) 

 

 

7.2 Paroc 

 

Punaraitaeristeenä tunnettu Paroc on kivivillaa. Se on puhtaasti kotimainen tuote, jonka 

raaka-aineesta on kiveä 95 %. Kivilajeista käytössä on mm. gabro, anortosiitti sekä 

dolomiitti. Loppu koostuu öljystä ja kovetetusta hartsista. Kivet sulatetaan uunissa ja 

sula kivimassa ohjataan linkokehille, jossa se keskipakoisvoiman avulla muotoutuu 

kuiduksi. Oikea koostumus kuidulle saadaan eri kivilajien yhdistelmällä. Lopulta 

sideaineet ja öljy sitovat tuotteen yhtenäiseksi ja jämäkäksi tuotteeksi. (Paroc 2010. 

[online].) 

 

 

Kuva 21. Paroc (Paroc 2010. [online]) 

 

Kivivilla eli vuorivilla on paitsi palamaton, myös ainoa eristeistä, joka ei sula korkeassa 

lämpötilassa. Tästä syystä se toimii hyvänä palonsuojana rakenteille. Lähes kaikki 

Parocin eristeet ovat europaloluokkaa A1. Käytettyjä kivivillaeristeitä voi kierrättää ja 

uusiokäyttää moniin eri tarkoituksiin. Liitteessä 10 Paroc eXtra-lämmöneristeellä on 

lambda-arvo 0,036W/mK ja sen päästöluokka on paras mahdollinen M1. Parocilta 

löytyy joka lähtöön erilaisia eristeitä, kuten yleis-, tuulensuoja-, katto-, rappausalus-, 

betonirakenne-, askelääni-, palosuoja- ja teknisiä eristeitä sekä erilaisia 

sisustusakustiikkalevyjä, joilla kaikilla on omat ominaisuutensa. (Paroc 2010. [online].) 
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7.3 Isolina 

Kuva 22. Isolina (Van Der Heijde 2010, sähköposti) 

 

 

Isolina on pellavakuidusta valmistettu kotimainen tuote. Siihen on lisätty 

uusiokiinnityskuitua pitämään tuote koossa ja palonestoainetta. Sen ilmoitetaan olevan 

hyvin ympäristöystävällinen, eikä se aiheuta terveyshaittoja. Näiden lisäksi se on täysin 

bio-hajoava ja uusiutuva luonnonvara. Pellavatuotteita heillä on erilaisia mm. 

eristerullat, eristelevyt, nauhat, tiivisteet, karmitiivisteet, ääneneristysmatot sekä 

vahvistetut ilmansulkupaperit. Lämmöneristyslevyjen lämmönjohtavuus on 0,038 

W/mK ( 10λ ). (Tynkkynen 2010, sähköposti.) 

 

NIBE (The Netherlands Institute of Constructional Biology and Ecology) on myöntänyt 

Isolina-tuotteille ympäristöluokituksen 1a, joka on paras mahdollinen. Tästä huolimatta 

ilmanläpäisevyys muihin tässä opinnäytetyössä mainittuihin eristeisiin verrattuna oli 

suht iso. Myös M1-päästöluokitus puuttuu. (Van Der Heijde 2010, sähköposti, 

Tynkkynen 2010, sähköposti.) 

 

 

7.4 Selluvilla 

 

Selluvillaeristeet valmistetaan kuiduttamalla sanomalehtikeräyspaperia kuivaprosessissa 

ja lisäämällä siihen palonestoaineista. Selluvilla mahdollistaa hengittävän rakenteen,  
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joten höyrynsulkua ei tarvita. Suomessa selluvillaa valmistaa mm. Termex-eriste Oy, 

Suomen selluvilla-eriste sekä Ekovilla Oy (Kuva 23). Jälkimmäisen tuotteiden 

lämmöneristävyys perustuu tyyppihyväksyntään, jonka mukaan normaalinen lambda-

arvo on 0,041 W/mK. Tähän mennessä markkinoilla on ollut ainoastaan puhallettava 

eriste ala- ja yläpohjiin sekä sideaineen kanssa seinään ruiskutettava (RT-kortisto 2008, 

RT K-37555). Uusi seinäeriste on kuitenkin levytuotteena tulossa markkinoille todella 

pian. Tutkimukset olivat vielä kesken, joten niistä en saanut tarkempia tietoja. Tuote oli 

esillä Kuopion asuntomessuilla tänä kesänä.  

 

 

Kuva 23. Ekovilla (RT-kortisto 2008, RT K-37555) 

 

Selluvillassa käytettävästä palonestoaineesta, boorihaposta on puhuttu mediassa jonkun 

verran. EU määrittelee sen olevan lisääntymiselle vaarallinen kemikaali. Taustalla ovat 

eläinkokeet. Asentamisessa ja purkutöissä täytyy olla tarkkana ja käytettävä 

asianmukaisia suojaimia. Boorihapon tämänhetkinen osuus tuotteessa on 10 %, mutta 

EU:n säädöksen mukaan tätä on laskettava alle 5,5 %:iin, kertoo Ekovilla Oy:n 

toimitusjohtaja Reijo Louko. EU:n komissiossa käsitellään lainsäädäntöesitystä 

vaarallisten kemikaalien käyttörajoituksista, joiden mukaan yksittäisille kuluttujille ei 

selluvillaa voitaisi enää myydä. Louko pelkää tämän menevän läpi, sillä hänen 

mukaansa boorihappo on paras palonestoaine. (Rautiainen  2010, 26.) 

 

 

7.5 Vital 

 

Vital-eriste valmistetaan happivalkaistusta sellu- ja viskoosikuidusta, sideaineena 

käytettävästä CMC-liimasta sekä boorimineraaleista, jotka toimivat palonestoaineena ja 

biologisena suoja-aineeena. Valmistusprosessissa aineet sekoitetaan homogeeniseksi 
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 rakenteeksi ja se tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa. Kaikki käytetyt materiaalit 

voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. (RT-kortisto 2005, RT K-37006.) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Vital (RT-kortisto 2008, RT K-37555) 

 

 

Eriste on lämmönjohtavuudeltaan ( 10λ ) 0,0355 W/mK, ja sitä voidaan käyttää 

höyrynsuluttomana ratkaisuna rakentamisessa. Kosteusteknisesti puukuitueriste on 

erinomainen, sillä se kykenee sitomaan ja luovuttamaan kosteutta, niin ettei se menetä 

lämmöneristyskykyään. Palonestoluokitus on määritelty ympäristöministeriön mukaan 

seuraavasti: Täyttää vaatimukset syttymisherkkyysluokassa 1 sekä 

palonlevittämisluokassa 1. Päästöluokituksessa läpäisee M1-luokan. (RT-kortisto 2005, 

RT K-37006.) 

 

Vital-eristeessä on käytössä myös edellisessä eristeessä mainittu ongelmallinen 

palonestoaine boorihappo, jonka käsittelyssä ja asentamisessa on oltava tarkkana. 

(Rautiainen  2010, 26.) 
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8 Yhteenveto 

 

Lämmöneristeen toimivuus on monesta asiasta kiinni. Tämän projektin tutkittava 

ominaisuus, lämmönjohtavuus kertoo tuotteesta ainoastaan yhden puolen. Tokikin tämä 

on tärkeä aspekti, mutta tuotteen toimivuudesta  kertoo lisäksi esimerkiksi 

ilmanläpäisevyys, mittapysyvyys, paloluokitukset, kosteusominaisuudet, 

asennusystävällisyys ja ympäristön kuormitus, joista jokaisesta löytyy tutkittavaa. 

Vaativa nykypäivän asiakas osaa vaatia energiatehokasta, toimivaa ja 

ympäristöystävällista tuotetta, johon tiivistyy jatkuva tuotekehitys ja serfioinnit. 

 

Ensimmäinen alustava tutkimus on tehty ja tämä tietää hyvää jatkoa ajatellen. Pehmeän 

eristeen lämmönjohtavuus oli hyvää kilpailukykyistä tasoa muiden markkinoilla olevien 

tuotteiden kanssa. Kehitystyöllä ja valittavalla sideaineratkaisulla päästään jo uusiin 

lukemiin. Pehmeän eristeen lambda-10-arvon 0,0346 W/mK oletan paranevan tiheyttä 

muutettaessa testikappaleen 62 kg/m3:sta lähes puoleen eli noin 30 kg/m3:iin (Kuvio 2). 

Monet muut pehmeät eristeet ovat tiheydeltään tätä luokkaa. Vielä tässä vaiheessa on 

kuitenkin kyse käsintehdystä, epätasalaatuisesta tuotteesta, jossa ei ollut mitään side- tai 

palonestoaineita. Huomattavaa on kuitenkin pitää huoli, ettei ilmanläpäisevyys kärsi 

liikaa pudotettaessa tiheyttä.  

 

Paloluokitus on mahdollista testata ja siihen kuuluu muutama erilainen testi. VTT 

luovutti minulle kahden erilaisen testin kuvauksen, mutta en voi niitä tässä julkistaa. 

Kuiva turve on varmasti syttymisherkkä, joten se kaipaa kipeästi oman palonestoaineen. 

Boori ei kuitenkaan kuulosta hyvältä, jos lehtileike antaa todellisen kuvan sen 

haittavaikutuksista ihmiselle (Rautiainen 2010, 26). 

 

Turpeesta on moneksi. Sen hyödyntämiskenttä on hyvin laaja, eikä sen pelkkä 

polttaminen tee maailmaa paremmaksi. Jos huomioidaan tilasto, jossa Venäjällä on 

maailman suurimmat turvevarat (Kuvio 1), niin niitähän kannattaisi alkaa jalostaa 

sielläkin. Viimeksi Karjalassa käydessäni tuvat ja niiden lämmöneristykset näyttivät 

olevan niin huonossa kunnossa, että siellä olisi markkinarako. 

 



       

      9.10.2010 50 (53) 

 

 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE, VAIHDE (03) 565 47111, FAX (03) 565 47 222 
 SÄHKÖPOSTI info@tamk.fi, etunimi.sukunimi@tamk.fi, INTERNET www.tamk.fi 

 

Ääneneristystestit eivät antaneet sellaisia tuloksia, joita voisimme suoraan verrata 

Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa oleviin arvoihin, koska teimme kokeen 

yhdessä huoneessa. Tarkempia tutkimuksia on tehtävä. Selkein havainto oli se, että mitä 

pehmeämpi eriste lattiamateriaalin alla oli, sen  enemmän se vaimentaa värähtelyä. 

Tämä johtaa luonnollisesti pienempään meluun. Myös laminaatin ja muovimaton selkeä 

meluero tuli selväksi. Jos valmistetaan rullattavaa eristettä, sen täytyy olla hieman 

paksumpi ja tiheyttä on laskettava selkeästi koekappaleen 270 kg:sta/m3, muuten 

vaimeneminen jää todella vähäiseksi. Levynä 30 mm:ä paksu saattaisi olla hyvä, tätä 

käyttävät kilpailijatkin omissa tuotteissaan.  Tiheyden pienentyessä 93:sta 91:een 

kg/m3, pieneni hiukan myös melu, joten tutkimuksia voisi tässä luokassa tehdä lisää. 

 

Ideoita jatkotutkimuksiin tuli jonkun verran. Miten lämmönjohtavuus muuttuu, kun 

eriste on kastunut tai ihan kuiva? Tutkimuksessa ilmeni, että kuivattu eriste oli noin 15 

% kevyempi kuin vastaava kappale 55 RH%:ssa. Entä käytetäänkö turpeennoston 

sivutuotetta, tupasvillaa mitenkään? Puhallettuna ja kuivattuna se pölyää, kun sitä on 

asennettu aikaisemmin yläpohjiin. Vanhoilla turve-eristeillä ei ole havaittu ongelmia, ja 

nämä ovatkin Turunmaan korjausrakentamisyhdistyksen toiminnanjohtajan mielestä 

paras vaihtoehto eristeeksi. (Hemgård 2010, puhelinkeskustelu.)  

 

Miten olisi turpeen hyödyntäminen routa-eristyksenä? Luonnollisesti se voisi viihtyä 

maaperässä, jossa on kosteusvaihteluja. Miten turve toimisi rakennusten teknisenä 

eristeenä esimerkiksi putkien ympärillä, entä rakennusten rappauseristeenä? Kuinka ne 

toimisivat sisustusakustiikkalevyinä, joita valmistaa esimerkiksi kivivillajätti Paroc. 

Myös Kiukkaan Raini Käymäläseura Huussi Ry:stä oli edelleen kiinnostunut kuivike-

asioissa. Heillä yhteistyö itänaapurin, Venäjän kanssa on lämpenemään päin, joten sinne 

voisi olla vientiä tässäkin suhteessa. 

 

Toivon Konto Oy:lle mitä suuremmin tsemppiä tulevaisuuteen. Tutkimukset olivat 

hyvin mielenkiintoisia ja oppia tuli rutkasti eri muodossa. Suuri kiitos Konto Oy:n 

johtohenkilöille, ohjaavalle opettajalle Tero Markkaselle, T&K:n projektipäällikölle, 

Juhani Kurpalle ja muille projektiin osallistuneille. 
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Liite 1. Koputuskoe 

          dB mittaus  dB mittaus  RMS Peak Intensiteetti Intensiteetti Päivämäärä/ 
    Eristekerros 2 Eristekerros 1 Päällyste (RMS) (peak) keskiarvo keskiarvo  [W/m2] (RMS)  [W/m2] (Peak) Huomioita 

Koe  1 Betoni Turvelevy 1 Muovimatto 79,0 79,5          
         78,9 79,6 78,9 79,6 7,82228E-05 9,05038E-05 28.4.2010 
         78,9 79,6          

Koe 2 Betoni Turvelevy 1 Laminaatti 85,8 86,3         tilassa kävi ulkopuolinen 
         85,3 86,1 85,5 86,2 0,000357547 0,000416869 28.4.2010 
          85,5 86,2          

Koe 3 Betoni Turvelevy 2 Muovimatto 79,3 79,9          
         79,4 80,0 79,4 79,9 8,64304E-05 9,84767E-05 28.4.2010 
         79,4 79,9          

Koe 4 Betoni Turvelevy 2 Laminaatti 85,7 86,2          
         85,6 86,0 85,6 86,1 0,000360302 0,000404265 28.4.2010 
          85,4 86,0          

Koe 5 Betoni Solumuovi Muovimatto 77,9 78,3          
         77,8 78,3 77,8 78,3 6,07202E-05 6,76083E-05 28.4.2010 
         77,8 78,3          

Koe 6 Betoni Solumuovi Laminaatti 86,6 87,3          
         86,2 86,8 86,4 87,0 0,000436516 0,000497355 28.4.2010 
          86,4 86,8          

Koe 7    Betoni 81,1 81,7          
         80,6 81,8 81,0 81,8 0,000126863 0,000151356 28.4.2010 
         81,4 81,9          

Koe 8   Betoni Muovimatto 77,7 78,3          
         77,5 78,2 77,5 78,3 5,66674E-05 6,76083E-05 28.4.2010 
          77,4 78,4          

Koe 9  Betoni Laminaatti 83,0 83,9          
         83,2 83,8 83,2 83,8 0,00020893 0,000241732 28.4.2010 
         83,4 83,8          

Koe 10 Betoni Turvelevy 3 Muovimatto 78,9 79,6          
          78,9 79,4 78,9 79,5 7,76247E-05 8,84437E-05 26.5.2010 
          78,9 79,4          

Koe 11 Betoni Turvelevy 3 Laminaatti 86,3 86,9          
          86,3 86,9 86,4 86,9 0,000439879 0,000493552 26.5.2010 

          86,7 87,0          
 



 

 Lokakuu 2010   RT 99999 

 
 

Liite 2. RT-korttipohja 

 
 
 
 

KONTO –RAKENNUSERISTEET  

 

 
Puhtaasti luonnosta 

 

Konto Oy:n turve-eriste on puhdas kotimainen 

tuote. Sen raaka-aine on peräisin Pohjanmaan 

runsailta turvemailta. Ympäristöystävällisyys, 

kierrätettävyys ja ekologisuus kuuluvat 

yrityksen avainsanoihin. On ilmiselvää, miten 

hyvin tämä luonnon kasvatti kestää kosteutta, 

selviytyy homehtumatta ja mikrobien kiusalta. 

Näistä syistä se on erinomainen käyttökohde 

rakentamiseen. 

 

 

Lämmöneristeet 

 

Lämmöneristeenä turve on jo hyvin vanha, mutta edelleen toimiva. Voisi kysyä, miksi niin 

luonnollisen hyvä tuote oli ”poissa muodista” niin kauan? Uusi tekijä on tullut. Tuotekehityksen 

kautta uusi turve-eriste on erinomainen valinta vaikkapa ensikodin eristykseen. Se tarjoaa 

höyrynsuluttoman rakenteen, joka kestää jopa pientä kosteusrasitusta. Turpeen kyky 

vastaanottaa ja luovuttaa kosteutta on todella ainutlaatuinen. Näistä ominaisuuksista voidaan 

nauttia täysin siemauksin, mutta on muistettava ehdottomasti oikein järjestetty tuuletus. 

 

Ensimmäisissä Konto Oy:n, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston 

yhteistyössä tekemässä lämmönjohtavuus-testeissä saatiin jo erittäin kilpailukykyisiä tuloksia. 

Kokeet tehtiin lambda-10 koemenetelmällä, joten se ei vielä ole riittävä vertailuarvo. 

Lämmönjohtavuus oli 0,0346 W/m2. Tiheyttä alentamalla ja ilmanpitävyyttä seuraamalla 

päästään varmasti vielä parempaan tulokseen. 

 

 

Askeläänieristeet 

 

Turpeesta on moneksi. Askeläänieristeenä se voisi toimia erittäin hyvin. Paremmilla 

testausvälineillä tietoa saisi enemmän esille. Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittää 

tietyt rajat askeläänieristeille, mutta emme saaneet vertailtavia tuloksia tekemistämme kokeista. 

Kilpailevilla tuotteilla vaihtoehtoina ovat levyjä, ei niinkään rullatavaraa. Kuitenkin molemmat 

voisivat olla turpeella kehitystyön alla. Paksu ja pehmeä lattianaluseriste vaimentaa melua 

huomattavasti enemmän kuin ohut, erittäin tiheä. 



 

 
 

 

 

Käyttöohjeita 

 

 

Terveysseikkoja ei ole turpeen osalta paljon tutkittu. Kaikkia eristeitä käsitellessä kannattaa 

käyttää hengityksen suojainta ja työhön sopivia suojavarusteita, kuten hanskoja. On syytä välttää 

turhia eristeen paloittelua, sillä se saattaa hieman pölytä. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin 

villaveitset ja sahat. Tutkimuksen alla olevasta sideaineen ja palonestoaineen ominaisuuksista 

riippuu paljon kuinka tuote pölyää ja kuinka paloherkkää se on. Paloluokituksen saaminen on 

muutaman testin takana, mutta luultavasti sitä kannattaa testata itse ennen kalliin sertifikaatin 

hankkimista, että tuote varmasti toimii näiltä osin.  

 

Lämmöneristelevyt olisi hyvä pakata tilaa säästäviin tiiviisiin muoveihin, kuten kilpailevalla 

lasivillalla. Kuitenkin tämä olisi tehtävä siten, että sen mittapysyvyys säilyy. Eristeitä olisi siten 

helppo varastoida ja kuljettaa.  
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Liite 3. Lämmöneristysvaatimukset 
 

Lämmöneristysvaatimukset, W/m2K 
Lähde: Suomen Rakentamismääräyskokoelma C3 

 
 
 

      2003 2007 2010 2012 
 

Seinä     0,25 0,24 0,17 0,14 ? 
 

Hirsiseinä    --- --- 0,40 0,32 ? 
(hirsirakenteen keskim. paksuus 
vähintään 180 mm) 

 
Yläpohja ja    0,16 0,15 0,09 0,07 ? 
ulkoilmaan rajoittuva alapohja 

 
Ryömintätilaan rajoittuva alapohja  0,20 0,19 0,17 0,14 ? 

 
Maata vastaan oleva rakennusosa   0,25 0,24 0,16 0,13 ? 

 
Ikkuna, ovi    1,4 1,4 1,0 0,8 ? 

 
Kattoikkuna    1,5 1,5 1,0 0,8 ? 





        Liite 5. Kokonaisturvevarat Suomessa (GTK 2009, 11) 

 



 
 
Liite 6. Lähtötiedot/Lämmöneristys 
 
 
 Koko   x (cm)     ka y (cm)     ka z (cm)     ka 
Puristetut PU 1 29,4 29,4 29,5 29,43333 29,5 29,4 29,5 29,46667 3,808 3,88 3,901 3,863 
  PU 2 29,9 29,9 30,0 29,93333 29,9 29,9 30,0 29,93333 3,672 3,774 3,819 3,755 
  PU 3 28,8 28,9 28,9 28,86667 29,4 29,3 29,2 29,3 3,677 3,798 3,774 3,749667 
  ka    29,41    29,57    3,789 
                            
Perus PE 1 30,0 30,1 30,3 30,13333 30,0 30,2 30,2 30,13333 3,57 3,39 3,394 3,451333 
  PE 2 30,2 30,0 30,1 30,1 30,2 30,2 30,1 30,16667 3,475 3,445 3,508 3,476 
  PE 3 30,1 30,0 29,8 29,96667 30,2 30,1 30,1 30,13333 3,386 3,353 3,439 3,392667 
  ka       30,07       30,14       3,440 
 
 

Massa (Tasaus 52 % kosteushuoneessa)         
             
RH%           51,80 % 51,60 % 52,00 %       51,00 % 
   16.4.2010 19.4.2010 21.4.2010 23.4.2010 4.5.2010 5.5.2010 6.5.2010 11.5.2010 12.5.2010 14.5.2010 17.5.2010 
Puristetut PU 1 450,202 470,003 469,828 477,164 474,06 473,764 474,237   474,15     
  PU 2 437,044 456,126 455,933 462,501 459,952 459,86 459,893     459,89   
  PU 3 361,097 375,439 375,638 381,176 378,59 378,71 378,573       378,356 
  ka 416,1143 433,856 433,7997 440,2803 437,534 437,4447 437,5677         
Perus PE 1 180,006 185,1 184,745 188,015 185,851 185,872 185,841         
  PE 2 195,85 201,58 201,287 205,054 202,73 202,656 202,598 202,618       
  PE 3 187,779 193,13 192,78 196,142 193,96 193,973 194,05 193,96       
  ka 187,8783 193,27 192,9373 196,4037 194,1803 194,167 194,163         

 
 

Tiheys   V (ka) m (ka)     
  PU 0,003295 0,437567667 132,7949 kg/m3 
  PE 0,003118 0,194163 62,27525 kg/m3 
 

V

m
=δ



 
 
Liite 7. Kosteuden tasoittuminen eristeessä/Lämmöneristeet 
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Liite 8. Kosteuden tasoittuminen eristeessä/Lämmöneristeet 
 
 
 
 

Peruseriste
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Liite 9. Lämmöneristeiden testaus/VTT 

Lämmöneristeiden testaus 

VTT Expert Services Oy tekee lämmöneristeiden tuotekehitykseen, tuotehyväksyntään (CE-
merkintään) ja laadun varmentamiseen liittyviä testauksia kyseisten tuote- ja 
testausstandardien mukaisesti tai räätälöityinä asiakkaan erityistarpeisiin. Teemme testausta 
mm. mineraalivilla- (MW), polystyreeni- (EPS), suulakepuristettu polystyreeni- (XPS), 
polyuretaani- (PUR) ja eri tyyppisten puukuitu- ja solukumieristyeiden tuotestandardien 
vaatimusten mukaisesti. Tämän lisäksi teemme useiden muiden lämmöneriste- ja rakennus-
materiaalien tuotestandardien mukaista testausta.  

Käytössämme on laitteistot mm. seuraavien ominaisuuksien testaamiseen ja noudatetavat 
testausstandarit:  

Testattava ominaisuus  Testausstandardi  
Pituus ja leveys  EN 822  
Paksuus  EN 823  
Suorakulmaisuus  EN 824  
Tasomaisuus  EN 825  
Puristuslujuus  EN 826  
Tiheys  EN 1602  
Mittapysyvyys laboratorio-olosuhteessa 23 oC, 50 % RH  EN 1603  
Mittapysyvyys valituissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa  EN 1604  
Mittapysyvyys valituissa kuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa  EN 1605  
Kuormitusviruma  EN 1606  
Vetolojuus kohtisuoraan pintoja vasten  EN 1607  
Vetolujuus pintojen suuntaisesti  EN 1608  
Vedenimeytyminen, lyhytaikainen osittainen upotus  EN 1609  
Koekappaleen lineaariset mitat  EN 12085  
Vesihöyrynläpäisevyys  EN 12086  
Vedenimeytyminen, pitkäaikainen, kokonaan upotettu  EN 12087  
Vedenimeytyminen diffuusiolla  EN 12088  
Taivutuslujuus  EN 12089  
Leikkauslujuus  EN 12090  
Jäätymis-/sulamiskestävyys  EN 12091  
Pistekuorman kesto  EN 12430  
Kokoonpuristettavuus  EN 12431  
Ilmanläpäisevyys / ilmanläpäisykerroin  EN 29053  

Sorptio-desorptio  EN 12571        

Lämmönjohtavuus                                      
EN 12667, EN 12939,  
EN ISO 8497  

Lisätietoja: Hannu Hyttinen 
Tutkimusinsinööri 
020 722 4747 

 

Copyright © VTT Expert Services Oy 2010 • Osoite: PL 1001, 02044 VTT • Puhelin: 020 
722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi 



 
Liite 10. Eristeiden vertailutaulukko 
 

 
 

Yritys/tuote Päästöluokka Koot Palonkestävyys Paksuudet Internet/Lähteet RT-kortti/Lähteet 

Isover KL 32 ULTRA M1 560x1170 Euroluokka A1 50-150mm www.isover.fi RT K-37640 
Isover KL 37 STANDARD M1 565x870 Euroluokka A1 50-200mm    RT K-37640 

    565x1170         
Paroc eXtra M1 565x1320 Euroluokka A1 30-200mm www.paroc.fi RT-Ympäristöseloste  
Isolinaeriste # 565/865x rulla Euroluokka E 50-150 www.isolina.com  Isolina -esite 

    565/870x1320 Euroluokka E 100-150     
Suomen Selluvilla-eriste Oy M1 puhallus Euroluokka D puhallus www.selluvilla.net Selluvilla -esite  

(Selluvilla SE)     D-s1,d0       
Ekovilla SE (puhallusvilla) M1 puhallus # puhallus www.ekovilla.com RT K-37555 

            RT-Ympäristöseloste 
Ekovillalevy (Uusi tuote) # 565x870 # 50-150mm     

Vital M1 565x870 Euroluokka C 30-150mm www.vitalfinland.fi RT K-37006 
    Syttymisherkkyysluokka 1     
      Palonlevittämisluokka 1       

Konto # # # # www.konto.fi # 
 

    Sidosaineet/     Lambda   (W/mK)   Ilmanläpäisevyys 

Yritys/tuote Päämateriaali palonesto 
Tiheys 
(kg/m3) 10 Declared design n (m3/msPa) 

Isover KL 32 ULTRA Kierrätyslasi Hartsi noin 30 # 0,032 # # < 50 x 10-6 
Isover KL 37 STANDARD Kierrätyslasi Hartsi noin 15 # 0,037 # # < 120 x 10-6 

                  
Paroc eXtra Kivi Hartsi, öljy 30 # 0,036 # # 120 x 10-6 
Isolinaeriste Pellavakuitu Uusiokiinnityskuitu, 25 0,038 # # # 230 x 10-6 

    Palonestoaine            
Suomen Selluvilla-eriste Oy Sanomalehtikeräyspaperi Paperin lingniinit 35 # # # 0,041 95 x 10-6 

(Selluvilla SE)   (liima-aineet)             
Ekovilla SE (puhallusvilla) Sanomalehtikeräyspaperi Palonestoaine, 35 # 0,040 0,041 0,041 65-80 x 10-6 

    Eko-sideaine             
Ekovillalevy (Uusi tuote) Sanomalehtikeräyspaperi # # # # # # # 

Vital Puukuitu, selluvilla CMC-liima,  34 0,0355 0,037 # # 45-50 x 10-6 
   boorimineraalit        

Konto Turve Polyesteri, ? 62 0,0346 # # # # 



 
Liite 11. Linjasto 

 



 
 
Liite 12. Ääneneristeiden vertailu 
 

  Konto     Isover  (1 Paroc  (2 Paroc  (2 

Tuotenimi Koekappale 1 Koekappale 2 Koekappale 3 FLO SSB 1 SSB 2tj 

Muoto Levy 1 Levy 2 Rullattava Levy Levy Levy 

Tiheys (kg/m3) 91 93 268 85 # # 

Paksuus (mm) 30 33 2 30,40,50 30,40,50 30,40,50 

Leveys 498 498 745 600, 1180 1200 1200 

Pituus 700 695 870 1200, 1550 1800 1800 
Kuormituskestävyys 

kN/m2 # # # 30 (EN 826) 15 (EN 826) 40 (EN 826) 
Dynaaminen jäykkyys 

MN/m3 # # # n. 6 (EN 29052-1) 12 (EN 29052-1) 15  (EN 29052-1) 

Palamattomuus # # # Lähes palamaton 
Palamaton (EN ISO 

1182) 
Palamaton (EN ISO 

1182) 

Palo-ominaisuudet # # # A2-s1,d0 A1 (EN 13501-1) A1 (EN 13501-1) 

Tuotteen käyttökohteita 
Kelluvan lattian 

alle 
kelluvan lattian 

alle Laminaatin alle 
Askeläänilattiat, kelluvat 

lattiat 
Kelluvan 

betonilaatan alla 
Kelluvan kuormaa 
jakavan lattian alla 

       

Lähteet       

(1 Pientalon lämmöneristysopas 2010, 30      

(2 Paroc tuotekortit 2010       
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1 KOEKAPPALEET 

Tämä tutkimusselostus koskee Tampereen ammattikorkeakoulun tilaamia turve-eristeen 
lämmönjohtavuuskokeita. Tilaaja toimitti kahta eri turve-eristelaatua kolmen rinnakkaisen 
kappaleen sarjan eli yhteensä kuusi koekappaletta. Turve-eriste oli Konto Oy:n valmista-
maa. Materiaalit otettiin vastaan TTY:n Talonrakennustekniikan laboratorioon 16.4.2010. 
Materiaalit erosivat toisistaan tiheyden perusteella. Toinen materiaali oli tiheydeltään ”perus-
laatua” ja toinen, ”puristettu” materiaali oli valmistettu puristamalla kaksi peruslaatuista eris-
televyä yhteen. Koesarjoja merkitään tässä tutkimusselostuksessa nimillä ”Peruslaatu” ja 
”Puristettu laatu”. ”Peruslaadun” koekappaleet merkittiin tunnuksin PE1, PE2 ja PE3 ja ”Pu-
ristetun laadun” koekappaleet PU1, PU2 ja PU3. Taulukoihin 1 ja 2 on listattu koekappalei-
den mitat. Koekappaleiden kuvat näkyvät liitteessä 1. 

Taulukko 1. Koekappaleet, ”Peruslaatu”. 

Koekappale PE1 PE2 PE3 
Sivumitat (mm*mm) 311*301 301*302 300*301 
Paksuus (mm) 34,51 34,76 33,92 
 

Taulukko 2. Koekappaleet, ”Puristettu laatu”. 

Koekappale PU1 PU2 PU3 
Sivumitat (mm*mm) 294*295 299*299 289*293 
Paksuus (mm) 38,63 37,55 37,50 

2 TESTAUSMENETELMÄ 

2.1 Menetelmän yleiskuvaus 

Lämmönjohtavuusmittaukset suoritettiin lämpövirtalevylaitteen avulla. Lämpövirtalevylait-
teen pääosat ovat ylä- ja alalevy, kaksi lämpövirtalevyä sekä suojakuori. Mitattava kappale 
asetetaan ylä- ja alalevyn väliin ja lämpövirtalevyt ovat ylälevyn ja koekappaleen sekä vas-
taavasti alalevyn ja koekappaleen välissä. Ylä- ja alalevyjen lämpötilat säädetään erisuurui-
siksi, jolloin niiden välille muodostuu lämpötilagradientti. Tämä aiheuttaa ylä- ja alalevyn 
välille lämpövirran, jonka suuruus mitataan lämpövirtalevyillä. Mittaukset suoritettiin stan-
dardin ISO 8301 (1991) ”Thermal insulation – Determination of steady-state thermal resis-
tance and related properties – Heat flow meter apparatus” /1/ mukaisesti. Mittauksessa 
koekappale oli vaakasuorassa ja lämpövirran suunta oli pystysuora ylhäältä alaspäin.  
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2.2 Mittauslaite 

Käytetty lämpövirtalaite oli mallia LaserComp FOX304, sarjanumero 00060355 (liite 1, kuva 
2). Laitteen mittaustarkkuus on  1 %. Kalibroinnin epävarmuuden vuoksi mittauksen koko-
naisepävarmuus on kuitenkin  3 %. Laite on kalibroitu mineraalivillalevyllä, jonka lämmön-
johtavuuden LaserComp Oy on mitannut. Kalibrointi on verrattavissa National Institute of 
Standards and Technology:n (NIST) standardireferenssimateriaaliin SRM 1450b. 
 

2.3 Kuivatiheyden määritys 

Koemateriaalien kuivatiheydet määritettiin kuivattamalla koekappaleita lämmönjohtavuusko-
keen jälkeen uunissa, jonka lämpötila oli 105 C. Kuivatiheys laskettiin kaavalla: 
 

0

0
0 V

m
 (1) 

 
missä  
m0 koekappaleen massa kuivauksen jälkeen [kg] 
V0 koekappaleen ulkomittojen perusteella laskettu tilavuus kuivauksen jälkeen 

[m3] 
 

3 KOEJÄRJESTELY 

3.1 Koekappaleiden säilytys ennen koetta 

Koekappaleet säilytettiin ennen kokeita kosteushuoneessa, jonka ilman suhteellinen koste-
us oli noin 52 % RH. Koekappaleita punnittiin 1 – 3 vuorokauden välein. Kun painon muutos 
edelliseen punnitukseen verrattuna oli alle 0,1 %, kappaleen painon oletettiin tasoittuneen. 
Koekappaleet punnittiin Sartorius LP1200S -merkkisellä vaa’alla. 
 
Koekappaleet kiedottiin ennen koetta muovikelmuun, jottei niiden kosteuspitoisuus muuttuisi 
kokeen aikana. Muovikelmu esti myös lämpövirtalevylaitteen kylmälle levylle kondensoitu-
van kosteuden valumisen laitteistoon.  
 

3.2 Mittausohjelma 

Mittaukset tehtiin 10 C keskilämpötilassa. Lämpövirtalevylaitteen levyjen välinen lämpötila-
ero oli 20 C. 
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Kokeen ajaksi kappaleet puristettiin lämpövirtalevyjen väliin siten, että materiaalin pinnan ja 
levyn väliin ei jäänyt ilmarakoa levyjen keskiosaan, josta lämmönjohtavuus mitataan noin 
100x100 mm2 suuruiselta alalta. 
 

3.3 Kuivatiheyden määritys 

Lämmönjohtavuuskokeen jälkeen koekappaleita kuivattiin uunissa noin 105 C lämpötilassa 
7 vuorokauden ajan. Kuivauksen jälkeen koekappaleet punnittiin Sartorius LP1200S -
merkkisellä vaa’alla. 

4 MITTAUSAJANKOHTA 

Lämpövirtalevymittaukset suoritettiin 6. – 17.5.2010 välisenä aikana. 
 
Kuivatiheys määritettiin 27.5. – 3.6.2010 välisenä aikana. 

5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Koekappaleille määritettiin lämmönjohtavuus 10 C keskilämpötilassa ( 10). Mittaustulokset 
on esitetty taulukoissa 3 ja 4. 
 
Taulukko 3. Lämpövirtalevylaitteella saadut mittausarvot, sarja ”Peruslaatu”. 
Koekappale PE1 PE2 PE3 
Ylälevyn lämpötila TU ( C) 0,01 0,01 0,01 
Alalevyn lämpötila TL ( C) 20,02 20,02 20,02 
Koekappaleen keskilämpötila Tm ( C) 10,01 10,01 10,01 
Lämpötilaero T ( C) 20,01 20,01 20,01 
Lämmönjohtavuus  10 (W/(m·K)) 0,0347 0,0347 0,0344 
 
Taulukko 4. Lämpövirtalevylaitteella saadut mittausarvot, sarja ”Puristettu laatu”. 
Koekappale PU1 PU2 PU3 
Ylälevyn lämpötila TU ( C) 0,01 0,01 0,01 
Alalevyn lämpötila TL ( C) 20,02 20,02 20,02 
Koekappaleen keskilämpötila Tm ( C) 10,01 10,01 10,01 
Lämpötilaero T ( C) 20,01 20,01 20,01 
Lämmönjohtavuus  10 (W/(m·K)) 0,0395 0,0402 0,0381 
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Materiaalin lämmönjohtavuus voidaan ilmoittaa usealla eri arvolla: laboratoriossa 10 C kes-
kilämpötilassa mitatulla 10-arvolla, laskennassa käytettävällä d-arvolla tai materiaalivalmis-
tajan ilmoittamalla D-arvolla, joka on määritetty tietyissä olosuhteissa mitatun lämmönjohta-
vuuden pohjalta ottamalla huomioon mittaustulosten hajonta. Usein tässä arvossa on otettu 
huomioon myös materiaalin vanheneminen.  
 
Tässä tutkimuksessa mitattiin lämmönjohtavuudet kahdelle eri turve-eristelaadulle, jotka 
poikkesivat toisistaan erilaisen tiheyden perusteella. Tulokset saatiin 10-arvoina. Sarjan 
”Peruslaatu” kolmen koekappaleen lämmönjohtavuuksien 10 keskiarvo oli 0,0346 W/(m·K) 
ja sarjan ”Puristettu laatu” 0,0393 W/(m·K).  
 
Koekappaleiden kuivapainot määritettiin lämmönjohtavuuskokeen jälkeen. Kuivapainojen 
avulla laskettiin koemateriaalien kuivatiheydet. 
   
Taulukko 5. Koekappaleiden painot ja kuivatiheydet, sarja ”Peruslaatu”. 
Koekappale PE1 PE2 PE3 
Paino 52 % RH:ssa (g)(1 185,8 202,6 194,0 
Kuivapaino (g) 165,6 180,6 173,7 
Kuivatiheys (kg/m3) 51,3 50,2 56,7 
1) Koekappaleen paino ennen koetta 
 
Taulukko 6. Koekappaleiden painot ja kuivatiheydet, sarja ”Puristettu laatu”. 
Koekappale PU1 PU2 PU3 
Paino 52 % RH:ssa (g)(1 474,2 459,9 378,4 
Kuivapaino (g) 433,5 421,1 347,4 
Kuivatiheys (kg/m3) 122,7 119,8 98,4 
1) Koekappaleen paino ennen koetta 
 
Sarjan ”Peruslaatu” keskimääräinen kuivatiheys oli 52,7 kg/m3 ja sarjan ”Puristettu laa-
tu” 113,6 kg/m3. Useilla lämmöneristeillä tiheys vaikuttaa lämmönjohtavuuteen siten, että 
saman materiaalin tiheämpi laatu johtaa enemmän lämpöä. Pienillä tiheyksillä tiheyden kas-
vu voi myös pienentää lämmönjohtavuutta, mutta tietyn rajan jälkeen lämmönjohtavuus al-
kaa kasvaa, kun yhä suurempi osa lämmöstä alkaa siirtyä johtumalla eristeen kuituja pitkin. 
 
Kuvassa 1 on esitetty lämmöneristeiden mitattuja 10-arvoja suhteellisen kosteuden funktio-
na /2/. Kuvaan on merkitty myös tässä tutkimuksessa määritetyt turve-eristeen lämmönjoh-
tavuusarvot: punaisella kolmiolla sarjan ”Puristettu laatu” keskiarvo ja keltaisella neliöllä 
sarjan ”Peruslaatu” keskiarvo.  
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Kuva 1. Lämmöneristeiden lämmönjohtavuuksia suhteellisen kosteuden funktiona /2/. Kuvaan on 
lisätty tässä tutkimuksessa määritetyt turve-eristeen lämmönjohtavuudet. Punaisella kolmiolla on 
merkitty sarjan ”Puristettu laatu” tulos ja keltaisella neliöllä sarjan ”Peruslaatu” tulos. 

”Puristettu laatu” 

”Peruslaatu” 
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Kuva 1. Koekappaleet. Vasemmalla sarja ”Peruslaatu” ja oikealla sarja ”Puristettu laatu”. 
 

 
Kuva 2. Lämmönjohtavuuden mittauslaitteisto. Keskimmäisellä hyllyllä lämpövirtalevylaite ja sen 
alapuolella lisäjäähdytin. 
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Kuva 3. Kuivauksessa käytetty uuni. 


