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MERKKIEN SELITYS
Määräykset, jotka on tulostettu leipätekstillä
palstan koko leveydeltä, ovat velvoittavia.

Selostukset, jotka ovat sisennetyllä palstalla kursi-
voituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauk-
sia säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.



MÄÄRITELMIÄ

Lämmönläpäisykerroin U
Lämmönläpäisykerroin U ilmoittaa läm-
pövirran tiheyden, joka jatkuvuustilas-
sa läpäisee rakennusosan, kun läm-
pötilaero rakennusosan eri puolilla
olevien ilmatilojen välillä on yksi-
kön suuruinen. Yksikkönä käytetään
W/(m2K).

Erityisen lämmin tila
Erityisen lämmin tila on sellainen ti-
la, jossa käyttötarkoituksesta johtuen
sisälämpötila on jatkuvasti tai ajoit-
tain korkea verrattuna tavanomai-
seen lämpimään tilaan. Tällainen tila
voi olla esimerkiksi saunan löyly-
huone.

Lämmin tila
Lämmin tila on sellainen tila, jonka
mitoittavaksi huonelämpötilaksi läm-
mityskaudella oleskelu- tai muista
syistä valitaan +17°C tai sitä kor-
keampi lämpötila.

Puolilämmin tila
Puolilämmin tila on sellainen tila,
joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oles-
keluun pelkästään normaalia sisävaa-
tetusta käyttäen. Tilan lämpötilana pi-
detään lämmityskaudella keskimäärin
vähintään +5°C mutta alle +17°C tai
tilan lämpötila olisi näissä rajoissa il-
man tuotantoprosessin luovuttamaa
lämpöä. Lämmöneristysvaatimusten
suhteen puolilämpimiä tiloja voivat
olla esimerkiksi talvella satunnaisesti
lämmitettävät loma-asunnot.

Jäähdytettävä kylmä tila
Jäähdytettävä kylmä tila on sellainen
tila, jossa jäähdytys- ja mahdollisen
lämmitysjärjestelmän avulla ympäri-
vuotisesti ylläpidetään käyttötarkoi-
tuksen mukaista alle 17°C lämpötilaa.
Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi
viileät kellari- ja varastotilat.

Lämmittämätön tila
Lämmittämätön tila on sellainen tila,
jota ei ole tarkoitettu lämmityskaudel-
la jatkuvaan oleskeluun ja jota ei ole
tarkoituksellisesti lämmitetty. Läm-
mittämättömän tilan lämpötila seuraa
lämmityskaudella yleensä ulkoilman
lämpötilaa. Lämmöneristysvaatimuk-
set eivät koske lämmittämätöntä tilaa
eikä niitä oteta huomioon rakennuk-
sen vaipan lämpöhäviöitä laskettaes-
sa. Lämmittämättömiä tiloja ovat esi-
merkiksi lasitetut parvekkeet, ulko-
nevat kuistit, lämmittämättömät auto-
tallit sekä rakennuksen yhteydessä
olevat lämmittämättömät viherhuo-
neet.

Rakennuksen vaippa
Rakennuksen vaippaan sisältyvät ne
rakennusosat, jotka erottavat lämpi-
män, puolilämpimän, erityisen läm-
pimän tai jäähdytettävän kylmän ti-
lan ulkoilmasta, maaperästä tai läm-
mittämättömästä tilasta. Vaippaan ei-
vät kuulu rakennuksen sisäiset erilai-
sia tiloja toisistaan erottavat raken-
nusosat.

Ilmansulku
Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta,
jonka pääasiallinen tehtävä on estää
haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi
puolelta toiselle.

Mitoittava lämpötila
Mitoittavalla lämpötilalla tarkoite-
taan niitä sisä- ja ulkoilman lämpöti-
loja, joiden perusteella rakennuksen
lämmitys- ja jäähdytystehontarve on
määritetty.

Rakennuksen lämmityksen
lämpöenergiantarve
Rakennuksen lämmityksen lämpö-
energiantarve on se lämpömäärä, joka
rakennuksen lämmitysjärjestelmän tu-
lee rakennuksen lämmitettäviin tiloi-
hin luovuttaa, jotta vaaditut lämpö-
olosuhteet ylläpidetään.
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1.1 Soveltamisala

1.1.1

Nämä määräykset koskevat rakennuksia, joissa
käytetään energiaa lämmitykseen ja sen lisäksi
mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukai-
sen sisälämpötilan saavuttamiseksi.

1.1.2

Nämä määräykset eivät kuitenkaan koske seuraa-
via rakennuksia:
a) tuotantorakennus, jossa tuotantoprosessi luo-

vuttaa niin suuren määrän lämpöenergiaa,
että halutun sisälämpötilan aikaansaamiseen

ei tarvita ollenkaan tai tarvitaan vain vähäi-
sessä määrin muuta lämmitysenergiaa tai tuo-
tantotila, jossa lämmityskauden ulkopuolella
runsas lämmöneristys nostaisi haitallisesti si-
sälämpötilaa tai lisäisi oleellisesti jäähdy-
tysenergian kulutusta,

b) loma-asuntoa, lukuun ottamatta kokovuoti-
seen tai talviaikaiseen käyttöön tarkoitettua
rakennusta,

c) kasvihuone, väestönsuoja tai muu vastaava
rakennus, jonka käyttö tarkoitukseensa vai-
keutuisi kohtuuttomasti näitä määräyksiä
noudatettaessa.

2.1 Lämmin ja puolilämmin tila

2.1.1

Rakennusosien, jotka erottavat lämpimän ja puo-
lilämpimän tilan ulkoilmasta, lämmittämättömäs-
tä tilasta tai toisistaan tulee olla lämpö- ja kos-
teusteknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ti-
lassa voidaan saavuttaa käyttötarkoituksen edel-
lyttämät sisäilmasto-olot hyvän energiatehokkuu-
den vaatimusten mukaisesti.

2.2 Erityisen lämmin ja
jäähdytettävä tila

2.2.1

Erityisen lämmintä tai jäähdytettävää tilaa rajoit-
tavien rakennusosien on lisäksi oltava lämpö- ja
kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, et-
tei viereisten huonetilojen käytölle eikä rakenteil-
le aiheudu haittaa.

2.3 Vaipan ilmanpitävyys

2.3.1

Rakennuksen vaipan tulee olla niin ilmanpitävä,
että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä voi toi-
mia suunnitellusti. Rakenteisiin on tarvittaessa
tehtävä erillinen ilmansulku. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivien-
tien suunnitteluun sekä rakennustyön huolelli-
suuteen.

Selostus

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta raken-
nuksen ilmanpitävyyden tulisi olla mielellään lähellä
arvoa n50= 1 1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi
rakennuksen ilmatilavuus tunnissa paine-eron sisä-
ja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa).

2.3.2

Ikkunan ja oven liittyminen ympäröiviin raken-
teisiin tulee olla ilmanpitävä. Karmin ja puitteen
tiivistämiseen käytettävien tarvikkeiden tulee
olla sellaisia, että ne kestävät käytössä esiintyvät
rasitukset oleellisesti vaurioitumatta.
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RAKENNUKSEN VAIPAN LÄMMÖNERISTYS

3.1 Lämmöneristysvaatimusten
täyttämistavat

3.1.1

Lämmöneristysvaatimukset voidaan täyttää joko
käyttämällä suoraan kohdan 3.2 mukaisia raken-
nusosien lämmönläpäisykertoimien enimmäisar-
voja tai osoittamalla kohdan 3.3 mukaisin laskel-
min, että rakennuksen vaipan lämpöhäviöt eivät
ylitä kohdan 3.2 arvojen avulla esitettyä vertailu-
tasoa.

Jos vaippa ei täytä kohtien 3.2 tai 3.3 mukaisia
vaatimuksia, on osoitettava kohdan 3.4 mukaisin
laskelmin, että rakennuksen lämmityksen lämpö-
energiantarve ei ylitä vaipaltaan kohdan 3.2 mu-
kaisen ja rakentamismääräyskokoelman osan D2
mukaisella jäteilman lämmöntalteenotolla varus-
tetun rakennuksen laskettua vertailutasoa.

3.2 Vaatimukset rakennusosa-
kohtaisille lämmönläpäisy-
kertoimille ja rakennuksen
ikkunapinta-alalle

3.2.1

Lämpimän tai erityisen lämpimän tilan rajoittuessa
ulkoilmaan, lämmittämättömään tilaan tai maahan
rakennusosien lämmönläpäisykertoimet U eivät
saa ylittää seuraavia arvoja:
seinä 0,25 W/m2K
yläpohja, ulkoilmaan
rajoittuva alapohja 0,16 W/m2K
ryömintätilaan rajoittuva
alapohja (tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pinta-alasta) 0,20 W/m2K
maata vastaan oleva
rakennusosa 0,25 W/m2K
ikkuna, ovi 1,4 W/m2K
kattoikkuna 1,5 W/m2K

3.2.2

Puolilämpimän tilan rajoittuessa ulkoilmaan, läm-
mittämättömään tilaan, ryömintätilaan tai maahan
rakennusosakohtainen lämmönläpäisykerroin U ei
saa ylittää seuraavia arvoja:
seinä 0,40 W/m2K
yläpohja, alapohja 0,30 W/m2K
maata vastaan oleva
rakennusosa 0,36 W/m2K
ikkuna, ovi 1,8 W/m2K

3.2.3

Lämpimän tilan rajoittuessa puolilämpimään ti-
laan rakennusosakohtainen lämmönläpäisyker-
roin U ei saa ylittää seuraavia arvoja:
seinä 0,45 W/m2K
välipohja 0,45 W/m2K
ikkuna, ovi 2,8 W/m2K

3.2.4

Jäähdytetyn kylmän tilan ja lämpimän tilan välis-
ten rakennusosien lämmönläpäisykertoimet eivät
saa ylittää kohdan 3.2.1 mukaisia arvoja.

3.2.5

Kohtien 3.2.1 ja 3.2.2 mukaisia arvoja käytettäes-
sä rakennuksen yhteenlaskettu ikkunapinta-ala
saa olla enintään 15 % rakennuksen kerrosalasta.
Ikkunapinta-alan osuus ei kuitenkaan saa ylittää
50 % rakennuksen ulkoseinien yhteenlasketusta
pinta-alasta.

Ikkunan pinta-ala lasketaan kehän ulkomittojen
mukaan. Ikkunan ja oven lämmöneristysvaati-
mukset koskevat koko rakennusosaa karmi- ja
puiterakenteineen.

Selostus

Asuinhuoneen luonnonvalon saannista sekä ikkunan
valoaukon vähimmäiskoosta on säännökset rakenta-
mismääräyskokoelman osassa G1.

3.2.6

Rakennusosan pienen osan lämmönläpäisyker-
roin saa olla suurempi kuin mitä kohdissa 3.2.1 ja
3.2.2 on esitetty, mikäli tämä on tarpeellista lu-
juus- tai muista erityisistä syistä. Rakennusosan
pienen osan poikkeaminen vaatimuksista (kylmä-
silta) ei saa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tai
liian korkeaa suhteellista kosteutta rakenteen pin-
nassa tai rakenteessa rakennusta normaalisti käy-
tettäessä.

3.2.7

Alapohjan lämmöneristys pitää suunnitella yh-
dessä routaeristyksen kanssa ja toteuttaa siten,
että vältytään routavaurioilta.

3.3 Vaatimukset vaipan
lämpöhäviöille

3.3.1

Rakennuksen yksittäisen rakennusosan lämmön-
läpäisykerrointa ja ikkunapinta-alaa voidaan suu-
rentaa, jos rakennuksen vaipan lämpöhäviöt ovat
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enintään yhtä suuret kuin laskemalla rakenteet
kohtien 3.2.1, 3.2.2 ja 3.2.5 mukaisilla arvoilla.

3.3.2
Rakennuksen vaippaan kuuluvan seinän, yläpoh-
jan ja alapohjan lämmönläpäisykerroin saa kui-
tenkin olla enintään 0,6 W/m2K. Lämmintä tilaa
rajoittavan ikkunan lämmönläpäisykerroin saa
olla enintään 1,8 W/m2K ja puolilämmintä tilaa
rajoittavan ikkunan lämmönläpäisykerroin saa
olla enintään 2,8 W/m2K.

3.3.3
Rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä laskettaessa ei
maanvastaisen matalaperusteisen alapohjan läm-
mönläpäisykertoimen arvona saa käyttää lämpi-
missä tiloissa pienempää arvoa kuin 0,15 W/m2K
ja puolilämpimissä tiloissa pienempää arvoa kuin
0,25 W/m2K. Käytettäessä maanvastaisen alapoh-
jan lämmönläpäisykertoimena kohtien 3.2.1 ja
3.2.2 arvoja pienempiä arvoja on kiinnitettävä
erityistä huomiota asianmukaisen routaeristyksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

3.4 Vaatimukset rakennuksen
lämmityksen lämpöenergian-
tarpeelle

3.4.1
Jos rakennusosien lämmönläpäisykertoimet eivät
täytä kohdan 3.2 mukaisia vaatimuksia tai vaipan
lämpöhäviöt kohdan 3.3 mukaisia vaatimuksia,
voidaan rakennuksen lämmöneristysvaatimukset
täyttää parantamalla jäteilman lämmöntalteenot-
toa rakentamismääräyskokoelman osassa D2 esi-
tetystä vaatimustasosta siten, että toteutettavan
rakennuksen lämmityksen lämpöenergiatarve on

enintään yhtä suuri kuin kohdan 3.2 mukaisesti
lämmöneristetyn ja rakentamismääräyskokoel-
man osan D2 vaatimusten mukaisella jäteilman
lämmöntalteenotolla varustetun vertailuraken-
nuksen lämpöenergiantarve (vertailutaso).

3.4.2
Rakennuksen lämmityksen lämpöenergiantar-
peen vertailutaso lasketaan käyttäen rakennukselle
kohtien 3.2.1, 3.2.2 ja 3.2.5 mukaisesti lämmön-
eristettyjä rakenteita ja rakentamismääräysko-
koelman osassa D2 esitettyjen vaatimusten mu-
kaista ilmanvaihtoratkaisua.
Laskelmissa käytetään lämmöntalteenottolaitteen
vuosihyötysuhteena lämmönsiirtimen tuloilman
lämpötilahyötysuhdetta kerrottuna 0,6:lla, jollei
selvityksin toisin osoiteta. Rakennuksen vaipan
lämpöhäviöt eivät kuitenkaan saa olla yli 10 pro-
senttia suuremmat kuin kohdan 3.2 mukaisen ra-
kennuksen vaipan lämpöhäviöt.

3.4.3
Laskelmat tehdään soveltaen rakentamismääräys-
kokoelman osissa C4 ja D 5 esitettyjä menetelmiä
tai muilla vastaavilla yleisesti hyväksyttävillä läm-
mönläpäisykertoimen sekä lämpöenergiantarpeen
laskenta-menetelmillä. Mitoittavana sisälämpöti-
lana käytetään 21°C, jollei rakennuksen käyttö-
tarkoituksesta tai muusta vastaavasta syystä joh-
tuen ole perusteltua käyttää muuta arvoa.
Vertailutason määrittämisessä ja toteutettavan
suunnitteluratkaisun laskelmissa on käytettävä sa-
maa laskentamenetelmää ja samoja laskentatieto-
ja, kuten säätietoja ja sisäisiä lämmönlähteitä sekä
samoja geometriatietoja, kuten rakennuksen ulot-
tuvuutta koskevia mittoja ja rakennusosien pin-
ta-alatietoja.
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