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1

ENNEN KUIN ALOITAT

Timberfinder VENT - tuulensuojat kuuluvat diffuusioavoimiin eli vesihöyryä läpäiseviin, mutta vesitiiviisiin rakennuskalvoihin. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tuulettuvissa ulkoseinä- ja yläpohjarakenteissa tuulensuojakerroksena avohuokoisen lämmöneristeen ulkopinnassa estämään haitalliset
ilmavirtaukset lämmöneristekerroksessa, sekä toissijaisena suojarakenteena estämään veden haitallisen
kulkeutumisen rakenteen sisäosiin.
Diffuusioavoimen rakenteen ansiosta VENT - tuulensuojakalvot voidaan asentaa turvallisesti suoraan
lämmöneristeen ulkopintaan. Timberfinder VENT – tuulensuojilla on erinomainen UV- kestävyys ja ne
kuuluvat W1-vesitiiveysluokkaan. Käyttämällä tuulensuojakalvoa lämmöneristekerroksen ulkopinnassa
saavutetaan vaadittu U-arvo ohuemmilla rakenteilla ja saadaan rakennuksen ulkovaipasta vesi- ja ilmatiivis, mutta hengittävä. Tuulensuojakalvoilla ei ole jäykistäviä ominaisuuksia, joten rakenteiden jäykistäminen tulee olla varmistettu muilla menetelmillä.
Tuulensuojakalvon arvioitu menekki voidaan tarkastaa seuraavasti:
Seinät: 1,15 * Ulkoseinien pinta-ala yhteensä [m2]
Yläpohja: 1,15 * Yläpohjan pinta-ala yhteensä [m2]
Menekkiin vaikuttaa erityisesti saumojen määrä, käytettävä limitys (suositeltu limitys 150 mm) ja taitokset. Ulkoseinissä tuulensuojan leveys on optimoitu yleisesti käytettyyn seinäkorkeuteen, jolloin tuulensuojakalvon riittää usein kattamaan koko seinän korkeuden. On usein edullisempaa hankkia hieman
ylimääräistä ja käyttää ylijäämä esim. muissa suojaustarpeissa tai seuraavassa kohteessa, kuin pitää
rakenteita avoinna ja suojaamattomana materiaalin loputtua kesken.
TUULENSUOJA EI OLE PYSYVÄ SÄÄNSUOJA
Varsinaisen ulkoverhousmateriaalin asennus tulee normaalisti suorittaa viiden (5) viikon kuluessa
tuulensuojan asentamisesta, ellei tuotteen tiedoissa ole annettu tästä poikkeavaa ohjeistusta.
Timberfinder VENT – TUULENSUOJAUSJÄRJESTELMÄN HYÖDYT:
1.
2.
3.
4.
5.

Timberfinder Oy

Jopa 60 % vähemmmän saumaustyötä verratuna levyrakenteeseen
Yhtenäisempi ja tiiviimpi rakennuksen ulkovaipan pintarakenne
Suojaa rakenteet lumelta, vedeltä ja tuulelta
Helppo ja nopea asentaa
Diffuusioavoin tuulensuoja mahdollistaa rakennekosteuden turvallisen kuivumisen ulkoilmaan
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Kuva 1.1

Tuulensuojakalvon asentaminen ulkoseinään

Käyttämällä paloluokan B-s1, d0 tuulensuojakalvoa (Timberfinder VENT 90
FIRE) lämmöneristeen ulkopinnassa, saavutetaan myös P1 ja P2 paloluokan
rakennuksissa vaadittavat pintaluokkavaatimukset ulkoseinien sekä yläpohjien
onteloiden pinnoille (esim. koulut, päiväkodit, hoivakodit, kerrostalot,
liiketilat)

Paloluokan B-s1,d0 rakennustuote tarkoittaa paloon hyvin rajoitetusti osallistuvaa materiaalia, jonka savuntuotto on erittäin vähäistä eikä palavia pisaroita
tai osia esiinny. Perinteiset tuulensuojakalvot kuuluvat paloluokkaan E tai F.
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2

TUULENSUOJAKALVON ASENNUS

Timberfinder VENT – tuulensuojakalvojen venymä ennen murtumista on noin 50%, joten ne
voidaan asentaa melko kireälle, jolloin myös läpivientien tekeminen ja tiivistäminen on helpompaa. Tuulensuojakalvon löysälle asentamista tulee välttää, koska tällöin mahdollisesti syntyvät ’’ilmataskut’’ voivat häiritä ulkoverhouksen taustan toimivaa tuulettuvuutta erityisesti
kapeissa tuuletusonteloissa.
Diffuusioavoin eli vesihöyryä läpäisevä tuulensuojakalvo voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen ulkopintaan. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää varmistaa sisäpuolen höyrynsulun ehdoton tiiveys ja kosteustekninen toimivuus, sillä talvisin sisäilman kosteuden virratessa rikkonaisen höyrynsulun lävitse lämmöneristekerrokseen, myös diffuusioavoin tuulensuoja hidastaa
rakenteen tehokasta kuivumista ulospäin.
Tuulensuojakalvo voidaan kiinnittää alustavasti ennen tuuletusrimojen asentamista joko hakasilla noin 200 mm välein suoraan kovaan puurunkoon, tai vastaavasti nauloilla/ruuveilla sekä
naulauslevykkeillä/-välikkeillä avohuokoisen eristekerroksen lävitse ylä- ja alareunastaan aina
runkorakenteen kohdalle (kuva 1.1). Vältä aina turhien reikien tekemistä tuulensuojakalvoon!
Kaksipuolinen liitosteippi on myös oiva apuväline tuulensuojakalvon asennuksessa.
Tuuletusrimat tulee kiinnittää tuulensuojakalvon päälle mahdollisimman nopeasti, sillä pelkät
hakaset eivät riitä pitämään kalvoa paikoillaan tuulisissa olosuhteissa. Naulauslevykkeet/välikkeet ovat tehokkaampi kiinnitystapa kuin hakaset.
VENT – tuulensuojakalvot asennetaan printtipuoli (musta) rakennuksesta ulospäin.

RAKENTEIDEN TYÖNAIKAINEN SUOJAAMINEN
Voit suojata rakenteita työnaikaisesti käyttämällä tuulensuojakalvon
asennuksessa sopivaa limitystä / ylitystä. Esimerkiksi elementtien
saumat, päädyt ja nurkat voi helposti suojata tuulensuojakalvon liepeiden avulla. Tämä säästää aikaa, vaivaa, rahaa ja rakenteita.
Vesihöyryä hyvin läpäisevä, mutta vedenpitävä ja kevyt tuulensuojakalvo on myös vaihtoehtoinen ratkaisu lyhytaikaisille raskaille pressuja muovipeitteille, sillä hengittävänä materiaalina se ehkäisee vesihöyryä tiivistymästä suojatun materiaalin pinnalle.
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2.1

ASENNUS ULKOSEINÄÄN

Työmaa-asennuksessa tuulensuojakalvon asentaminen ulkoseinään voidaan toteuttaa joko
vertikaalisuuntaan tai vastaavasti horisontaalisuuntaan rakennuksen piirin suuntaisesti. Valittavaan asennussuuntaan liittyy oleellisesti rakennuksen koko ja korkeus. Korkeat rakennukset
ovat nopeampia suojata vertikaalisesti levittämällä tuulensuojakalvoa auki ylhäältä-alaspäin,
jolloin painovoima helpottaa asentamista ja saadaan suojattua yksi sektori seinää kerrallaan
ilman nostoalustan vaakasiirtymiä.
Matalat rakennukset ovat yksinkertaisia suojata kiertämällä tuulensuojarullaa auki horisontaalisuuntaan rakennuksen piirin ympäri.
Tehdasolosuhteissa tuulensuojakalvo voidaan levittää helposti ja nopeasti vaakatasossa suoraan esivalmistettavan elementin ulkopintaan.
Tuulensuojakalvo kiinnitetään hakasilla / naulauslevykkeillä sekä tuuletusrimoilla. Naulauselvykkeet pitävät tuulensuojakalvon paremmin paikoillaan tuuliolosuhteissa, ellei tuuletusrimoja
voida heti asentaa päälle.

Tuulensuojakalvon asennus
Seuraavien kohtien tiivistämiseen on tärkeää kiinnittää erityistä huomioita tiiviin lopputuloksen varmistamiseksi:
•

Elementtien saumat

•

tuulensuojakalvon saumat

•

Nurkkaliitokset

•

Ikkunoiden- ja ovien liitokset ympäröivään rakenteeseen

•

Rakennusosien työnaikainen suojaaminen

•

Timberfinder Oy
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2.1.1

UUDISRAKENTAMINEN

Uudisrakentamisessa tuulensuojakalvo suositellaan asennettavaksi rakennuksen kantavan
rungon ulkopuolelle tulevan avohuokoisen lämmöneristelevyn ulkopintaan. Näin rakenteen
ulkopintaan saadaan kustannustehokkaasti lämpöä eristävä ja koko ulkovaipan peittävä yhtenäinen ja kestävä suojarakenne ilman suuria määriä teipattavia levynsaumoja.
Koolaus- eli tuuletusrimat kiinnitetään ruuvaamalla ne tuulensuojakalvon päältä rakennuksen
runkotolppien kohdalle joko pystyyn tai vaakaan. Tässä tilanteessa tuulensuojakalvo on
suotavaa kiinnittää alustavasti naulauslevykkeitä käyttämällä, jolloin myöskään lämmöneristys
ei painu koolauksen paineesta kasaan. Koolausrimat kiinnittävät tuulensuojakalvon pysyvästi
runkoon kiinni. Tuuletusrimojen päälle voidaan asentaa vastakkaissuuntainen koolaus. Tällöin
ulkoseinän tausta kuivuu tehokkaammin, kun siitä tulee kahteen suuntaan tuulettuva (kuva
2.1). Ristiintuulettuvuus huomioitava seinässä mahdollisten palokatkojen suunnittelussa.
Puurunkoseinän tuulensuojaus
(jatkuva lämmöneriste ulkopinnassa)
Kustannustehokas tapa saavuttaa vaadittu ulkoseinän U-arvo ja ulkoverhouksen taustan erinomainen
tuulettuvuus. Rungon ulkopuolelle tuleva avohuokoinen lämmöneristekerros sekä päälle asennettava yhtenäinen tuulensuojakalvo mahdollistavat
ohuen ulkoseinärakenteen, jossa ei ole kylmäsiltoja
eikä vuotokohtia. Erillisen tuulensuojakalvon käyttäminen ulkopinnassa minimoi potentiaalisten vuotopaikkojen määrän mahdollistamalla alhaisimman
määrän ulkovaipan saumoja ja saumaustyötä.

Kuva 2.1 Kahteen suuntaan tuulettuva ulkoseinärakenne

Koolaus-/tuuletusrimat toimivat asennusalustana varsinaiselle ulkoverhousmateriaalille, jolloin
ne täytyy mitoittaa ulkoverhouksen niille aiheuttaman kuormituksen mukaan. Ristirunkoisissa
ulkoseinärakenteissa (kuva 2.2) ensimmäinen koolauskerros tulee suoraan runkotolppiin kiinni.
Se kannattelee myös rakennuksen rungon ulkopuolelle asennettavaa ulointa lämmöneristekerrosta, jonka paino huomioidaan koolaukselle aiheutuvaan kuormitukseen. Käytettävät koolaus/tuuletusrimat sekä niiden k/k – jako valitaan rakennesuunnittelijan sekä
ulkoverhousmateriaalin ohjeiden mukaan.

Timberfinder Oy
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Ristirunkoisen puurunkoseinän
tuulensuojaus
Kun rakennuksen rungon mitat eivät riitä täyttämään U-arvo – vaatimusta, voi lämmöneritystä lisätä rungon ulkopuolelle. Tämä voi vaatia rungon leventämistä ristiin koolatulla rakenteella, jolloin sisempi koolauskerros kannattelee rakennuksen rungon ulkopuolelle
asennettavaa lämmöneristettä. Rakenteessa
on erittäin vähän kylmäsiltavaikutusta puurakenteiden välillä. Yhtenäinen tuulensuojakerros ulkopinnassa edesauttaa U-arvon saavuttamista ohuemmalla rakennepaksuudella sekä
minimoi potentiaalisten vuotopaikkojen määrän mahdollistamalla alhaisimman määrän
ulkovaipan saumoja ja saumaustyötä.

Kuva 2.2 Ristirunkoinen puurunkoseinä
Massiivipuurakenteissa tuulensuojakalvo voidaan kiinnittää naulauslevykkeillä / -välikkeillä
lämmöneristekerroksen lävitse suoraan massiivipuurunkoon tai vastaavasti hakasilla lisäkoolausrunkoon (apurunko), jos sellaista on käytetty. Tuulensuojakalvon yläosa voidaan taittaa
elementin yläpinnan ylitse asennuksen aikaiseksi suojaksi ja jättää alapinnasta ylipitkäksi, jolloin se voidaan limittää alla olevan elementtisauman sääsuojaksi.

Massiivipuurakenteisen ulkoseinän
tuulensuojaus
CLT- ja LVL – massiivielementtirakenteissa käytetään usein avohuokoista lämmöneristelevyä, jonka
ulkopintaan asennettu tuulensuoja tehostaa lämmöneristekerroksen toimintaa. Tämä auttaa saavuttamaan vaaditun U-arvon ohuemmalla rakennepaksuudella. Massiivipuuelementit ovat useasti
tehtaalla esivalmistettuja. Käyttämällä erillistä
tuulensuojakalvoa lämmöneristeen ulkopinnassa,
voidaan parantaa laatua, sekä saavuttaa huomattavaa etua valmistuksen läpimenoajassa, kun työvaiheista poistetaan lukuisat teipattavat levynsaumat
elementissä.

Kuva 2.3 Massiivipuurakenteinen ulkoseinä
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2.1.2

KORJAUSRAKENTAMINEN

Tuulensuojakalvoa käytetään korjausrakennuskohteissa rakennuksen ulkopuolisen lisälämmöneristyksen yhteydessä tehostamaan lämmöneristekerroksen toimintaa, sekä tekemään
ulkoverhouksen taustasta vesi- ja ilmatiiviin. Ulkopuolinen lisälämmöneristys voidaan toteuttaa esimerkiksi mineraalivillalla tai puukuitueristeellä. Kun lisälämmöneristys toteutetaan mineraalivillalla, on tarkastettava huolella rakenteen muuttunut kosteuskäyttäytyminen, sillä
vanhoissa rakennuksissa ilmansulkukerroksena usein oleva rakennuspaperi päästää vesihöyryä
huomattavasti lävitseen erityisesti talviaikaan, eikä mineraalivilla pysty sitomaan kosteutta.
Puukuitueriste taas on hygroskooppinen materiaali, joka itsessään sitoo ja luovuttaa kosteutta,
jolloin ilmansulun läpi pääsevä sisäilman kosteus ei pääse yhtä suurissa määrin tiivistymään
rakenteen kylmiin ja koviin pintoihin.

Vanhan ulkoseinärakenteen
lisälämmöneristys ja tuulensuojaus
Remontoitavan vanhan rakennuksen ulkopuolinen lisälämmöneristys ja tuulensuojaus suositellaan tehtäväksi samalla, kun
rakennuksen ulkoverhous joudutaan purkamaan ja vaihtamaan uuteen. Tämä ratkaisu ei juuri kasvata rakennepaksuutta, mutta
parantaa huomattavasti rakennuksen energiatehokkuutta U-arvon paranemisen myötä. Lisälämmöneristyksen ulkopintaan
asennettava tuulensuojakalvo toimii samalla rakennustyön aikaisena ulkovaipan sääsuojana. Diffuusioavoimena se mahdollistaa
myös ylimääräisen rakennekosteuden haihtumisen lävitseen vesihöyryn muodossa.

Kuva 2.3 Vanhan ulkoseinärakenteen ulkopuolinen lisälämmöneristys ja tuulensuojakalvo
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2.2

ASENNUS YLÄPOHJAAN

Tuulensuojakalvo asennetaan yläpohjaan suoraan lämmöneristeen ulkopintaan. Kattorakenteissa esiintyvien ilmavirtausten vuoksi tuulensuojakalvo kiinnitetään pysyvästi kattorakenteisiin mekaanisesti tuuletusrimoilla. Lämmöneristekerroksen tulee olla asennettuna tasaisesti
paikoilleen yläpohjaan eikä se saa aaltoilla tai olla epätasaisesti sullottuna. Tuulensuojakalvon
tulee olla tasaisena kerroksena lämmöneristeen ulkopinnassa eikä se saa olla löysällä.
Rakennuksen sisällä vallitsevista paine-eroista johtuvan yläpohjaan kohdistuvan suurimman
ylipaineen seurauksena rakennuksen höyryn-/ilmansulkukerroksen moitteeton toimivuus on
tärkeää ja se tulee tarkastaa, sillä myös diffuusioavoin tuulensuojakerros hidastaa yläpohjan
lämmöneristekerroksen tehokasta kuivumista tuuletustilaan.

Kuva 2.4

Timberfinder Oy

Tuulensuojakalvon asennus (punainen katkoviiva) yläpohjan lämmöneristeen
ulkopintaan
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3

LIITOKSET JA PAIKKAUKSET

SAUMOJEN JA NURKKIEN LIITOKSET
Liitoskohdissa suositellaan tiiviin lopputuloksen saavuttamiseksi tuulensuojakalvon huolellista
tiivistämistä liitosnauhalla ulkoapäin (kuva 4.1). Saumoissa suositellaan käytettäväksi 150 mm
limitystä päällekkäin.
Rakennuksen nurkkasaumojen tiivistys voidaan tehdä käyttämällä tarkoituksenmukaista leveää
liitosnauhaa, joka voidaan taittaa ja kiinnittää kulmien ylitse kummallekin puolelle (kuva 4.1).
Vaihtoehtoisesti voidaan myös hyödyntää tuulensuojakalvon liepeitä, jolloin nurkan / sauman
yli menevä tuulensuojakalvon helma voidaan helposti kaksipuolista tiivistysteippiä käyttämällä
liittää vastinpintaan.

Saumojen tiivistäminen
Seuraavien saumojen tiivistämiseen on
tärkeää kiinnittää erityistä huomioita ilmaja vesitiiviin lopputuloksen varmistamiseksi:
•

Elementtien saumat

•

tuulensuojakalvon saumat

•

Nurkkaliitokset

•

Ikkunoiden- ja ovien liitokset ympäröivään rakenteeseen

•

Rakennusosien työnaikainen suojaaminen

Kuva 4.1 Rakennuksen tuulensuojakalvon nurkka-, pysty- ja vaakasaumojen tiivistäminen ulkopuolelta
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LÄPIVIENNIT
Läpiviennit on helpompi toteuttaa tuulensuojakalvoon, kun kalvoa ei olla asennettu liian löysästi kiinni ympäröivään rakenteeseen. Tasaisen kireään asennettuun kalvoon on helpompi
leikata läpiviennin vaatima aukko ja tiivistää se läpivientikappaletta vasten joko erillisellä läpivientikauluksella tai elastisella tiivistysteipillä.

RIKKOUTUNEEN KOHDAN KORJAAMINEN
Pienemmät korjaukset (esim. naulanreikä, lyhyt repeämä) aluskatteeseen voidaan tehdä tehokkaan liimapinnan omaavilla ja ulkokäyttöön soveltuvilla tiivistysteipeillä. Laadukkaat elastiset höyrynsulku- / tiivistysteipit sopivat hyvin tähän tarkoitukseen.
Suuremmat korjaukset tulee suorittaa käyttämällä alkuperäistä tuulensuojamateriaalia ja liimaamalla / teippaamalla korvaava kaistale tuulensuojakalvoa huolellisesti kiinni ehjään kalvoon rikkonaisen kohdan ympärille.
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HUOMIOT

Varastoi tuulensuojarullat katetuissa ja UV-säteilyltä suojatuissa tiloissa.
Työmaalla pidempään varastoitaessa peitä rullat UV-suojatulla peitteellä.
Rullien tulee olla suojattuna kemiallisilta aineilta, erityisesti liuotinpohjaisilta, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta ja heikentää sen teknisiä ominaisuuksia pysyvästi.
Mahdollisten korjaus- tai laajennustöiden yhteydessä suojaa aina avatut
rakenteet
erillisellä
tuulensuojakalvolla
tai
rakennuspeitteillä.
Diffuusioavoimen tuulensuojakalvon käyttö lyhytaikaisena kevytpeitteenä
mahdollistaa kosteuden haihtumisen peitteen ja suojattavan rakenteen
välistä raskasta peitettä paremmin.

Timberfinder

VENT

- tuulensuojat ja aluskatteet ovat CE-hyväksyttyjä

(EN 13859-1/-2)

Ulkovaipan tuulensuojausjärjestelmän asennustyön lyhyt muistilista:
Määrä

Yksikkö
m2
m2
jm
jm
kpl
kpl
jm
jm

Yläpohjan pinta-ala
Ulkoseinien pinta-ala
Pysty- ja vaakasaumat
Nurkkasaumat
Pienet läpiviennit
Suuret läpiviennit
Ikkunoiden piirien summa
Ovien piirien summa

Tämä julkaisu on ohjeellinen. Timberfinder Oy ei vastaa suunnittelussa tai asennuksessa tapahtuneista virheistä.
Rakenteiden tekninen toimivuus ja määräystenmukaisuus ovat aina kohteen suunnittelijan vastuulla. Oikeaoppinen
toteutus on rakennustyön suorittajan vastuulla.
Timberfinder Oy pidättää oikeuden asennusohjetta koskeviin muutoksiin (versio 19.01.2019).
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