
Eristä oikein

Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION

PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS
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Mitä EPS on?

EPS eli paisutettu polystyreeni on tutkittu ja 

turvallinen eristemateriaali. EPS sisältää vain 

2 % polystyreeniä ja loput 98 % on ilmaa. EPS 

Platinaan on eristystehoa parantamaan lisätty 

grafi ittia, josta se on myös saanut harmaan värin-

sä ja siitä johtuvan Platina-nimensä. EPS-eristeillä 

on erinomainen lämmöneristyskyky, sillä juuri 

ilma talon rakenteiden välissä eristää tehokkaasti  

lämpöä. Lisäksi EPS-eristeiden suljettu solura-

kenne tekee  eristeistä tiiviitä, vettä hylkiviä sekä 

puristuslujuudeltaan vahvoja. EPS-eristelevyt 

ovat normaaleissa käyttö- ja luonnonolosuhteissa 

hajoamattomia, hajuttomia ja myrkyttömiä eivätkä 

ne sisällä homehtuvia tai hajoavia ainesosia.

Mitä Platina on?

ThermiSol Platina -eriste edustaa eristeiden 

aatelia. Sen valmistusmateriaalina käytetään 

grafi ittia sisältävää Neopor®-raetta, jonka eristys-

ominaisuudet ovat ylivertaiset. Tavanomaiseen 

eristykseen verrattuna ThermiSol Platina Lattia 

-eristeellä saavutetaan 20–25 % parempi ener-

giatehokkuus.

Miksi valita ThermiSol-eriste?

• tutkittu ja testattu tuote, 

  valmistus laatuvalvottua

• erinomaiset veden hylkimisominaisuudet

• hyvä lämmöneristyskyky

• suuri puristuslujuus, kestää kuormitusta 

  painumatta

• helppo työstää, ei vaadi suojavarusteita

• kevyt kuljettaa ja asentaa

• ominaisuudet säilyvät koko rakennuksen 

  käyttöiän

• turvallinen ja allergisoimaton, kuuluu 

  M1-päästöluokkaan

• ei sisällä homehtuvia ainesosia

ThermiSol Super ja XPS 
suurille kuormituksille

ThermiSol Oy:n routaeristeiden valikoima on 

kasvanut. ThermiSol Super -eristeen rinnalle 

on tullut erittäin suurta kuormitusta kestävä 

ThermiSol XPS -eriste. XPS-eristeen käyttö-

kohteita ovat mm. maanteiden ja katujen 

routasuojaukset sekä piha- ja pysäköinti-

alueiden routasuojaukset. Toimintaperiaat-

teeltaan suulakepuristetusta polystyreenistä 

valmistettu XPS on EPS-eristeen kaltainen. 

XPS on kevyt ja luja materiaali, joka kestää 

erinomaisesti kosteutta, eikä se mätäne tai 

toimi kasvualustana tuholaisille ja sienille. Lisäksi 

XPS-eriste on helposti käsiteltävää ja työstettä-

vää materiaalia, joka ei pölyä tai ärsytä ihoa.

matala
energia
eriste
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Laadukkaan eristeen valinta ja eristepaksuuden lisääminen

vaikuttavat rakennuskustannuksiin vain nimellisesti, mutta 

tuovat sekä turvallisuutta että huomattavia säästöjä läm-

mityskuluihin. Oikea eristevalinta ja huolellinen asennustyö 

estävät kosteuden pääsyn lattiarakenteisiin, vähentävät 

energiahukkaa ja parantavat asumismukavuutta lattioiden ja 

rakenteiden pysyessä lämpiminä. Esimerkiksi routaeristyksen 

toteuttamisesta on olemassa tarkat määräykset. Eristysma-

teriaalina tulee käyttää viranomaisten hyväksymiä ja luokitte-

lemia EPS-tuotteita.

ThermiSol Platina Lattia on tarkoitettu erityisesti matalaenergia- ja 

passiivitalojen alapohjien ja lattioiden eristeeksi. Platina Lattia -eris-

teen lujuusluokkia on useita ja oikea luokka valitaan käyttökohteen 

mukaan.

ThermiSol EPS Lattia on turvallinen ja perinteinen valinta tehtäes-

sä sokkelin sisäpuolen, alapohjan ja lattian eristystä. Lattiaeristeen 

lujuusluokkia on useita. Eriste soveltuu myös raskaasti kuormitettui-

hin kohteisiin. Lujuus valitaan käyttökohteen vaatimusten mukaan.

ThermiSol EPS Routa on tehokas routaeriste. Sillä on hyvä 

kosteuden- ja pakkasenkestokyky sekä riittävät lämmöneristys- ja 

lujuusominaisuudet pientalorakentamiseen.

Oikea eriste oikeaan paikkaan
ThermiSol SUPER ja XPS -routaeristeillä on suuret lujuusomi-

naisuudet sekä erinomainen kosteuden- ja pakkasenkestokyky. 

SUPER ja XPS ovat lämmöneristävyydeltään ja kestävyydeltään 

huipputuotteita. Eristeitä käytetään tavanomaista suurempien 

kuormitusten, kuten pihateiden, katujen ja ajoratojen routaeristyk-

seen. Ne sopivat erinomaisesti myös perustusten ja pilarianturoi-

den alle.

ThermiSol Anturamuotti helpottaa betonisen pilarianturan tekoa, 

toimien ensin valumuottina ja myöhemmin lämpöeristeenä.

ThermiSol Putkikouru on nopea asentaa. Tehokas ja toimiva 

routasuoja kaivon ympärille syntyy oikeaan mittaan valmistetuista 

EPS-kouruista.

ThermiSol Eristelaatikko suojaa putkia jo asennus- ja tiivistys-

työn aikana. Tehokkain putkien eristys saavutetaan asentamalla 

putket suoraan EPS-eristelaatikkoon.

ThermiSol-eristeitä saa hyvin varustelluista rautakaupoista.

Lisää tietoa laadukkaasta eristämisestä löydät osoitteesta

www.thermisol.fi 
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Rakentajan eristyskohteet

Maanvastaisen perustuksen routasuojaus ja lämmöneristys

Ryömintätilaisen lattian/alapohjan routasuojaus ja lämmöneristys

Autotallin edustan ja ajotien routasuojaus

Kylmän rakenteen tai rakennuksen routasuojaus

Kellarin ulkoseinän eristäminen

Vesi- ja viemäriputkien routasuojaus

Sadevesikaivon routasuojaus

Ulkoportaiden routasuojaus

Anturamuotin käyttö
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MATALAENERGIATALO = Talo, jonka lämmitysenergian 

kulutus on noin puolet normien vähimmäisvaatimusten 

mukaisesta tasosta.

Talo isältä pojanpojalle

Talon rakentamisessa on tärkeää noudattaa kestävän 

kehityksen periaatetta eli huomioida myös tulevien 

sukupolvien tarpeet. Velvollisuutemme on rakentaa 

tulevaisuutta silmällä pitäen ja varmistaa, että ra-

kennuksen elinkaari on vähintään 50 vuotta. 

Matalaenergiatalo edustaa tätä ajatusmallia 

parhaimmillaan säästämällä energiaa ja 

siten myös yhteistä elinympäristöämme.

KESTÄVÄ KEHITYS = Kehitystä, joka tyydyttää nykyhet-

ken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvi-

en mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Ympäristön 

ja kehityksen maailmankomission raportti, Our Common Future 

(Yhteinen Tulevaisuutemme)

PASSIIVITALO = Talo, jonka lämmitysnergian kulutus on 

tavanomaista pienempi. Kaikki tai lähes kaikki tarvittava 

lämpöenergia saadaan aikaan aurinkoenergiaa sekä 

rakennuksen käytön aiheuttamaa lämpöä hyödyntämällä.

Passiivitalossa ei ole varsinaista lämmitysjärjestelmää.

Matalaenergia- ja passiivitalot ovat nykypäivää
Eristäminen on talon rakentamisessa yksi niistä näkymättö-

mistä, mutta samalla myös tärkeistä ratkaisuista. Kunnol-

lisen eristystyön teko rakennusvaiheessa on vaivatonta 

ja huomattavasti edullisempaa kuin lisäeristäminen sekä 

routa- ja homevaurioiden korjaaminen jo valmiissa raken-

nuksessa. Eriste on rakennuksen energiataloudellisuu-

den, kestävyyden ja asumismukavuuden kannalta 

merkittävä valinta.
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Minkä energialuokan mukaan eristät?
Uudisrakentamisessa pyritään säästämään energiankulutusta 25–30 % 

aikaisempaan määräystasoon verrattuna. Avuksi tähän on kehitetty ener-

giatodistus, joka lain mukaan  on pakollinen kaikille uusille asuin- ja liike-

rakennuksille. Todistus on oltava saatavilla silloin, kun rakennus otetaan 

käyttöön, myydään tai vuokrataan.

Energialuokka energiatehokkuuden mukaan
Energiatodistuksen avulla selvitetään rakennuksen energiatehokkuus, 

jonka perusteella taas määritetään rakennuksen energialuokka asteikolla 

A-G. Lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan. 

Rakennusmääräysten vaatima talon alapohjan lattiaeristyksen minimipak-

suus vastaa tasoltaan vain C-energialuokkaa ollen rakennuksen sisällä 

150/200 mm ja ulkoreunoilla 200 mm. Tämä on nykyisillä energiakus-

tannuksilla varsin kallis tapa lämmittää. Hyvän A-energialuokan saavut-

taminen talon maanvastaisessa lattiaeristyksessä tarkoittaa 200–300 

mm:n eristepaksuutta. Matalaenergiatalossa alapohjan eristepaksuus on 

250–300 mm käytettäessä ThermiSol EPS Lattia -eristettä. ThermiSol 

Platina Lattia -eristeellä eristepaksuudeksi riittää 200 mm.

Tavanomainen omakotitalon perustusratkaisu on ns. maanvastainen ala-

pohja, jossa betoninen perustuslaatta tehdään suoraan sora-alustan päälle. 

Maanvastaisen alapohjaratkaisun kanssa käytetään lämmitysjärjestelmänä 

yhä useammin lattialämmitystä.

Yhdistelmä on toimiva ja asumismukavuudeltaan hyvä, mutta vaarana on, 

että lattialämmitys luovuttaa perustuslaatan kautta lämpöä myös maa-

perään aiheuttaen energiahukkaa. Kun lattiaeristyksen eristyspak-

suutta lisätään esim. 100–150 mm, eliminoidaan energiahävikkiä. 

Samassa yhteydessä pitää huomioida, ettei routasuojaus jää 

alimitoitetuksi.

Esim: Talossa on maanvastainen perustus, 

alapohja n. 120 m2, jossa lattialämmitys.

Talo 1 (energialuokka C = viranomais-

määräysten vaatima minimitaso 2010):

Eristyspaksuus perinteisellä ThermiSol EPS 

Lattia -eristeellä on lattialaatan alapuolella 

150 mm, ja seinien vierustoilla 200 mm. 

Energian laskennallinen vuosikulutus 

4.320 kWh/v alapohjan kautta.

Talo 2 (energialuokka A+ ): 

Eristyspaksuus koko lattialaatan alla 

ThermiSol Platina Lattia -eristeellä 200 mm. 

Energian vuosikulutus 2.760 kWh/v 

alapohjan kautta.

Energiakulutus vähenee 1560 kWh/vuosi, mikä tarkoittaa vuo-

sitasolla energiakustannuksissa noin 150–180 euron säästöä. 

Eristepaksuuden lisääminen maksaa itsensä takaisin alle 4 

vuodessa. Energiakustannusten kohotessa takaisinmaksuaika 

luonnollisesti lyhenee.

Lämmitä taloa, älä maaperää

* ThermiSol Platinalla saavutetaan maanvastaisen alapohjan matala-

   energiataso  jo 200 mm eristepaksuudella, U-arvo ≤ 0,12 W/m2K

MATALAENERGIATALO
ThermiSol Platina Lattia 

eristepaksuus 200 mm* 

VIRANOMAISMÄÄRÄYS 2010
ThermiSol EPS 100 Lattia

eristepaksuus minimitaso 150/200 mm

A-ENERGIALUOKKA 
ThermiSol EPS 100 Lattia 

eristepaksuus 200/250 mm

matala
energia
eriste
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Eristepaksuus pakkasmäärän 
mukaan
Pakkasmäärä vaihtelee Suomen eri osissa. Etelä-Suomen rannikkoseudulla mitoitus-

pakkasmäärä on vain puolet Pohjois-Suomen arvoista. 

Eristystä suunniteltaessa tulee huomioida rakennuspaikan olosuhteet ja tietää, miten 

rakennupaikan sijainti ja maapohjan laatu sekä perustamistapa ja kohteen käyttö-

tarkoitus vaikuttavat eristeen laatuvaatimuksiin sekä vahvuuteen. Koska Suomessa 

roudan syvyys on 2 – 2,7 metriä, tarvitaan routaeristystä käytännössä lähes aina.

 

On hyvä huomioida, että rakennuksen ulkonurkissa routaeristys on 40 % paksumpi 

verrattuna muuhun routaeristykseen. Kylmien rakennusten ja rakenteiden routaeris-

tyspaksuus on yleensä noin kaksinkertainen verrattuna lämpimään rakennukseen.

Routaeriste suojaa kotiasi
Routaeristeen perustehtävä on suojata rakennusta routimisvaurioilta koko sen 

käyttöiän. Tämä vaatii eristeeltä  hyvää lämmöneristävyyttä sekä ainutlaatuista 

pakkasen- ja kosteudenkestoa. On erittäin tärkeää, ettei eriste ime itseensä vettä, 

koska kastuessaan eristeestä häviää sen tarkoitus pitää lämpö sisällä ja kosteus 

ulkona.

ThermiSol EPS Routa -eristeen vedenhylkimisominaisuudet ovat erinomaiset. 

ThermiSol EPS 120 Routa alittaa reilusti routaeristeeltä vaaditun 2,0 til-%:n vesi-

pitoisuuden. Se on optimaalinen eriste Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin, 

routaan ja kosteuteen. Erityisen ankariin käyttöolosuhteisiin suositellaan 

ThermiSol Super tai XPS -eristeitä.

Kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 Kh.
• Roudan syvyys

45000 Kh   • 2,1 m

50000 Kh   • 2,2 m

55000 Kh   • 2,3 m

60000 Kh   • 2,4 m

65000 Kh   • 2,5 m

30000 Kh   • 1,9 m

40000 Kh   • 2,0 m

70000 Kh   • 2,6 m

75000 Kh   • 2,7 m

70000 Kh   • 2,6 m

65000 Kh   • 2,5 m

Kiistatta vedenpitävä!ThermiSol EPS 120 Routa 
alittaa reilusti routaeristeeltä 
vaaditun 2,0 til-%:n vesipitoi-
suuden. 
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ThermiSol Platina ja EPS 
-eristeet ovat kierrätettäviä

Puhtaat ThermiSol EPS ja Platina -eristeet ovat myös täysin uusio-
käyttökelpoisia materiaaleja, eikä niiden valmistuksessa ole käytetty
CFC- tai HCFC-yhdisteitä eikä niistä vapaudu myrkyllisiä aineita. 
Eristeet ovatkin biologisesti neutraaleja ja myrkyttömiä. EPS ja 
Platina soveltuvat erinomaisesti myös pakkausmateriaaliksi,
eriste-elementiksi sekä rouhittuna mm. maanparannusaineeksi.
ThermiSol EPS ja Platina -eristeistä saa myös erinomaisen ener-
gialisän jätteenpoltossa, sillä eristeiden täydellisessä palamisessa 
syntyy ainoastaan puhdasta hiilidioksidia ja vettä.

Eristämällä säästät energiaa
Oikein tehty ThermiSol-eristys säästää ympäristöä 
energian kulutuksen vähenemisen muodossa. Ala-
pohjan lisäeristäminen energiatehokkaammaksi 
maksaa itsensä takaisin 4-5 vuodessa, jonka jälkeen 
rahallinen säästö jää suoraan oman talouden hyödyksi.

www.epsrecycling.org 

Alapohjan lisäeristäminen kannattaa.

säästö
lisäeristyksen 
investointi

euroa

10 20 30 40 50 vuotta

ThermiSol EPS ja Platina –eristeille on myönnetty M1-päästöluokitus 
osoituksena siitä, ettei materiaaleista vapaudu hyvälle sisäilmalle 
haitallisia päästöjä. Materiaaleja käsiteltäessä ei tarvita suojavarusteita.
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Pientalon matala-
perustuksen routasuojaus

Routasuojauksen tarkoitus on estää maan 

jäätyminen perustusten alla, jotta rakennus 

ei vaurioidu maan routimisen vuoksi. Perus-

tamistapa, perustamissyvyys sekä raken-

nuspaikan olosuhteet vaikuttavat routaeris-

tyksen mitoitukseen hyvin merkittävästi. 

Lämpimien rakennusten matalaperustukset

vaativat suojausta 1–1,5 metrin leveydelle 

sokkelin ulkopuolelle. Koska rakennuksen 

ulkonurkissa routa tunkeutuu syvemmälle 

kuin seinälinjoilla, eristepaksuutta lisätään 

40 % vähintään 1,5–2 metrin etäisyydelle 

nurkasta.

Routaeristyksen mitoituksessa tulee nou-

dattaa Ympäristöministeriön määräyksiä 

ja Talonrakennuksen routasuojausohjeita. 

Tarvittavan eristyspaksuuden voi laskea 

Routaeristyksen laskentaohjelmalla, joka 

löytyy osoitteesta www.thermisol.fi 

Routaeristyslaskimella on mahdollista laskea 

eristysvahvuudet aina perinteisestä eristä-

misestä passiivitalon eristykseen saakka.

TYYPILLISIMMÄT PERUSTAMISTAVAT:

PERUSMUURIANTURA, jossa anturan 
päälle tehdään eristetty perusmuuri 
betonista tai harkoista. Lattiarakenne voi 
olla maanvastainen tai alapohjasta voidaan 
tehdä tuulettuva.

LAATTAPERUSTUS,  jossa kantavan maa-
pohjan päälle tuleva rakenne on ns. reuna-
vahvistettu laatta. Perustuksen ulkopinnan 
pystyeristyksellä tai ns. sokkelihalkaisulla 
estetään lämpövuodot sisältä suoraan ulos.

PILARI- TAI PAALUPERUSTUS, jossa 
routa suojattu perusmuuri tuetaan pilari- tai 
paalurakenteilla. Alapohja voidaan tehdä 
joko maanvastaisena tai tuulettuvana.

Kaikissa perustamisratkaisuissa hyvä
lämmöneristys ja routasuojaus muo dos-
tuvat perusmuurin riittävästä pystyeris-
tyksestä, oikein toteutetusta routaeristyk-
sestä ja toimivasta sala ojituksesta.

Platina Lattia

TEE NÄIN:

1)     Ennen routaeristeiden asennusta on huolehdittava koko rakennuspohjan salaojituksesta. 
Perustukset ja salaojitus tulee tehdä siten, että pintavedet ohjataan aina rakennuksesta poispäin. 

2)     Routaeristeet asennetaan tiivistetyn ja tasatun sorakerroksen päälle. Eristystä vasten tule-
van maa-aineksen tulee olla routimatonta soraa, paksuus vähintään 200 mm.

3)     Routaeristelevyjen kallistukset tehdään viettämään rakennuksesta poispäin.

4)     Levyt asennetaan tiiviisti toisiaan ja perusmuuria (sokkelia) vasten.

5)     Kahta eristelevykerrosta käytettäessä saumakohdat limitetään. Levyjen väleihin ei saa jäädä 
rakoja, jotta routaeristykseen ei muodostu haitallisia kylmäsiltoja.

6)     Routaeristeiden päälle tulee noin 100 mm soraa tai hiekkaa, jonka päälle asennetaan noin
300 mm muuta täyttömaata (soraa, multaa tms).

7)     Levyjen päälle ei ole tarpeen asentaa muovikalvoa, koska routalevyt ovat tiiviitä ja hyvin
kosteutta ja vettä kestäviä.

8)     Kylmät rakenneosat vaativat yleensä enemmän routaeristystä kuin lämpimän tilan perustuk-
set. Vrt. sivut 13, 15 ja 16.

9)     Kun kyseessä on tavanomainen pientalorakenne ja perustus, oikea routaeristelaatu on 
ThermiSol EPS 120 Routa.

Mikäli routaeristys joutuu käyttökohteessaan normaalia suurempien kuormitusten 
rasittamaksi, on syytä käyttää ThermiSol Super tai XPS -eristeitä.

Katso esimerkiksi pihatien ja autotallin edustan routasuojaus sivulta 12.

1)

2)

3)

4)

6)

EPS 12
0 Routa
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Maanvarainen Platina tai EPS -eristetty lattia on yleisin, edullisin 

ja tutkitusti toimiva alapohjarakenne. Oikein tehtynä se on hyvä 

pohja kaikille pintalattiavaihtoehdoille. Sen päälle voi asentaa 

yhtä hyvin lauta- tai parkettilattian, muovimaton tai klinkkerin.

Huolellinen eristyslevyjen asennus on lämpö- ja kosteustekni-

sesti tärkeää, sillä tiiviisti toisiaan vasten asennetut EPS- tai 

Platina-eristeet estävät mahdollisen kapillaarisen veden nouse-

misen betonilaattaan ja siitä edelleen lattiapinnoitteisiin.

Riittävällä lämmöneristyksellä saadaan energiahäviöt kuriin ja 

asumisviihtyvyys paranee, koska lattiasta poistuu kylmyys ja 

vetoisuus. Eristepaksuuden lisääminen vaikuttaa rakennuskus-

tannuksiin vain nimellisesti, mutta tuo ajan myötä huomattavia 

säästöjä lämmityskulujen alenemisen muodossa.

Lattialämmitys soveltuu hyvin maanvastaiseen EPS- tai Platina-

eristettyyn alapohjaan.

Maanvastaisen alapohjarakenteen
lämmöneristäminen

TEE NÄIN:

1)     Maanvastainen alapohja tehdään tiivistetyn ja tasatun sorakerroksen päälle, 
jonka tulee olla pysyvästi kuivatettu. Sorakerroksen paksuus on vähintään 200 mm.

2)     Jos alla oleva perusmaa on savea tai silttiä, tulee perusmaan ja sorakerroksen 
väliin asentaa suodatinkangas tai vastaava. Soratäyttöön tulee käyttää karkeaa 
soraa, jossa ei ole kapillaarisen vedennousun vaaraa.

3)     ThermiSol Platina Lattia tai EPS 100 Lattia -eristelevyt asennetaan tasaisen so-
rakerroksen päälle normaalisti kahtena kerroksena saumakohdat limittäen koko laatan 
alueelle. Levyt asennetaan huolellisesti ja tiiviisti toisiaan vasten.

4)     Eristepaksuuden minimi on nykyisin 150 mm, mutta erityisesti lattialämmityksen 
yhteydessä suositaan nykyään 200–300 mm paksua Platina tai EPS-eristystä.

5)     ThermiSol Platina Lattia ja EPS 100 Lattia on oikea eristelaatu tavanomaisiin 
pientalorakenteisiin.

6)     Lattialaatan reuna-alueilla (sokkelin sisäreunoille) suositellaan 50 mm paksum-
paa eristekerrosta kuin lattian keskialueelle. Reunalla paksumpi eristys tulee olla noin 
1 metrin levyisellä alueella.

7)     Alapohjan, sokkelin ja ulkoseinän eristykset liitetään saumattomasti yhteen, 
jotta kaikista liittymistä saadaan hyvin lämpöä eristäviä ja vältytään kylmäsiltojen 
muodostumiselta.

8)     Muovikalvoa ei ole tarve asentaa levyjen alle tai päälle, koska EPS- ja Platina-
levyt itsessään ovat tiiviitä ja riittävän hyvin sekä kosteutta että vettä kestäviä.

9)     Betoninen lattiarakenne valetaan eristeiden päälle. Valusuojana on hyvä käyttää 
esim. suodatinkangasta, jolla estetään betonimassan tunkeutuminen eristelevyjen 
saumoihin.

1) Vähintään 200 mm vahvuinen sorakerros

2) Tarvittaessa perusmaan ja sorakerroksen 

väliin asennetaan suodatinkangas

3) Eristelevyt asennetaan tasaisen sorakerrok-

sen päälle normaalisti kahtena kerroksena

5) Käytä ThermiSol Platina Lattia tai EPS 100 

Lattia -eristettä

9) Betoninen lattiarakenne valetaan eristeiden 

päälle

Perustus siirtää talon rakenteista aiheutuvat 
kuormitukset maapohjaan. Perustus ei saa routia 
eli perustuksen alla oleva maapohja ei saa jäätyä.  
Maapohjan pitää siis aina pysyä riittävän lämpi-
mänä (> 0°C) koko rakennuksen perustuksen alla.

Super 200 tai 

EPS 120 Routa

 Alapohjarakenteiden keskimääräiset eristepaksuudet ja routasuojaus

 Maanvastainen alapohja U-arvo ≤ 0,16 W/mK U-arvo ≤ 0,12 W/mK U-arvo ≤ 0,09 W/mK

  (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (matalaenergiataloratkaisu) (passiivitaloratkaisu)

 ThermiSol Platina Lattia 150 mm (tasainen eristekerros 200 mm (tasainen eristekerros 300 mm (tasainen eristekerros  

  kauttaaltaan) kauttaaltaan) kauttaaltaan)

 ThermiSol EPS 100 Lattia 200 mm / 150 mm 300 mm / 250 mm 400 mm / 350 mm

  (1 m reuna-alue / keskialue) (1 m reuna-alue / keskialue) (1 m reuna-alue / keskialue)

 ThermiSol EPS 120 Routa 100 mm (leveys 1,2 m) /  120 mm (leveys 1,4 m) /  150 mm (leveys 1,6 m) /   

  140 mm (nurkka-alue) 170 mm (nurkka-alue) 210 mm (nurkka-alue)

 

MUISTA TÄMÄ!

Kun lattiarakenteeseen valitaan paksut ja hyvät 
ThermiSol Platina Lattia tai EPS 100 Lattia 
-eristeet, niin vastaavasti myös ThermiSol 
EPS 120 Routa -eristeiden tulee olla samassa 
suhteessa riittävän tehokkaat. Näin varmis-
tetaan, ettei routasuojaus jää alimitoitetuksi. 
Hyvä nyrkkisääntö on, että saavuttaaksemme 
routaeristyksen osalta talossa matalaenergia-
tason (A-energialuokka), lisätään routaeristeen 
paksuutta 10 mm sekä ulotetaan routaeriste 
200 mm leveämmälle alueelle.

1)

2)

3)

5)

9)

Platin
a Lattia
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Ryömintätilaisella alapohjalla tarkoitetaan rakennetta, jonka alla on tuulettuva ilmatila. Ryömintätilai-

nen alapohja tulee kyseeseen mm. silloin, kun maapohja on heikosti kantavaa ja perustukset vaa-

tivat paalutuksen. Ryömintätilainen eli tuulettuva alapohja on routasuojaukseltaan ja rakenteiltaan 

maanvastaista alapohjaa monimutkaisempi suunnitella ja toteuttaa.

Ryömintätilaan tulee järjestää toimiva tuuletus, joka puolestaan vaikuttaa lämmöneristyksiin. 

Tuuletus järjestetään yleensä niin, että perusmuuriin tehdään riittävä määrä tuuletusaukkoja. Ulkoa 

tuuletettu ryömintätila on talvella kylmä, jolloin eristystä pitää olla riittävästi sekä huonetiloihin rajoit-

tuvassa lattiarakenteessa että perustusten routasuojauksena.

Rakennuksen alle voidaan tehdä myös lämmin tuuletettu ryömintätila, jolloin routaeristys noudattaa 

maanvastaisen lämpimän rakenteen periaatteita. Lämmintä ryömintätilaa tehtäessä perusmuurin 

eli sokkelin pitää olla hyvin lämpöeristetty. Alapohjaan tulevat lämmöneristykset tulee suunnitella 

yhdessä ryömintätilaan tarkoitetun tuuletusilmanvaihdon kanssa.

Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi ryömintätilaan ei saa jättää orgaanisia aineita, kuten 

rakennusjätteitä eikä maapohjaan saa sijoittaa muovikalvoa. Lämpö- ja kosteusteknisesti on hyvä 
asentaa maata vasten 50-100 mm:n EPS-eristys koko ryömintätilan alueelle.

Ryömintätilaisen perustuksen routasuojauksessa noudatetaan samoja perusperiaatteita kuin maan-

vastaisessa alapohjassa. Routaeristyksellä suojataan perustusta pakkasen aiheuttamilta 

routimisvaurioilta. Perustamissyvyys määräytyy anturan 

alapinnan korkeusaseman mukaan. 

Jos ryömintä-

tilassa olete-

taan lämpötilan 

laskevan pidem-

mäksi aikaa -0 °C:n 

alapuolelle, routa-

suojaus tulee asen-

taa perusmuurin 

molemmin puolin, 

siis myös sisäpuo-

lelle. Routaeristyk-

sen paksuus on 

tällöin suurempi 

kuin maanvastai-

sessa perustuksessa.

TEE NÄIN:

1)    Rakennuksen pohjan pitää olla pysyvästi kuivatettu ja riittävän hyvin 

salaojitettu.

2)    Routaeristeet asennetaan tiivistetyn ja tasatun sorakerroksen päälle.

3)    Routasuojaus tehdään ThermiSol EPS 120 Routa -eristeillä.

4)    Routaeristelevyt kallistetaan rakennuksesta poispäin.

5)    Ulkoilmaan  rajoittuvat tuuletusaukot toteutetaan siten, ettei esim. 

sade- tai sulamisvesiä pääse kulkeutumaan ryömintätilaan.

6)    Muista myös perusmuurin sisäpuolinen pystyeristys, sillä sokkeli-

rakenne kaipaa yleensä vähintään 50-100 mm vahvuisen lisäeristeen. 

Eristeeksi soveltuu ThermiSol EPS 60 Lattia, ThermiSol EPS 100 

Lattia ja ThermiSol EPS 120 Routa.

7)    Paranna ryömintätilan kosteusteknistä toimivuutta asentamalla

50-100 mm ThermiSol EPS 60 S Lattia -eristettä tasatun maapohjan päälle 

koko ryömintätilan alueelle.

Ryömintätilainen perustus ja alapohja
– rakentaminen ja routasuojaus

Platina Lattia

EPS 120 Routa

 Alapohjarakenteiden keskimääräiset eristepaksuudet ja routasuojaus

 Tuulettuva alapohja U-arvo ≤ 0,17 W/mK U-arvo ≤ 0,13 W/mK U-arvo ≤ 0,09 W/mK

 (eristys ontelolaatan päällä) (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (matalaenergiaratkaisu) (passiivitaloratkaisu)

 ThermiSol Platina Lattia 170 mm 235 mm 325 mm

 ThermiSol EPS 100 Lattia 200 mm 270 mm 360 mm

 ThermiSol EPS 120 Routa 110 mm (leveys 1,2 m) / 150 mm (leveys 1,6 m) / 160 mm (leveys 2,0 m) /

  150 mm (nurkka-alue) 210 mm (nurkka-alue) 220 mm (nurkka-alue)

 Laskentaesimerkki: Keski-Suomi, mitoituspakkasmäärä 50.000 Kh. Tuulettuvan alapohjan ontelolaatan paksuus 265 mm, perustussyvyys 0,6 m.   

 Huom! Lattialämmitystapauksessa suositellaan eristepaksuuden kasvattamista väh. 50 mm. Routasuojauksessa nurkka- alueiden eristepaksuutta   

 kasvatetaan +40 %.
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Ohessa kaksi kuvaesimerkkiä alapohjan lämmöneristyksestä, 

routasuojauksesta, salaojituksesta ja tuuletuksesta.

Tuuletusjärjestelmällä on merkittävä rooli ryömintätilan 

lämpö- ja kosteusolosuhteille.

Tuulettuvan alapohjan lämmöneristyksen tulee olla U-arvol-

taan samaa luokkaa kuin rakennuksen yläpohjan. U-arvo 

(aikaisemmin k-arvo) on rakenteen lämmönläpäisykerroin.

Määräykset edellyttävät U-arvolle tasoa 0,09 W/m2K.

Ryömintätilan tuuletusaukkojen suuruuden ollessa alle 

0,8 % alapohjan pinta-alasta, sallitaan U-arvolle lievennys: 

U-arvo = 0,17 W/m2K

Alapohjaan tarvitaan eristystä 250-300 mm rakennerat-

kaisusta riippuen. Lattian lämmöneriste voi sijaita pääosin 

puurakenteiden välissä. Eriste voidaan asentaa kantavan 

betonirakenteen päälle tai sen alapuolelle. EPS-eristyksen 

paksuutta voidaan helposti kasvattaa ilman teknisiä ongelmia. 

Lattiaeristeen laatu- ja lujuusluokka valitaan siihen kohdistu-

van rasituksen perusteella.

Lattiaeristeitä valmistetaan myös vaikeasti syttyvänä ns. 

S-laatuna. Kun tuulettuvan alapohjan EPS-lämmöneriste 

sijaitsee kantavien puu- tai betonirakenteiden alapuolella 

ilman erillistä suojaverhousta, suositellaan käytettäväksi 

paloluokiteltua S-laadun EPS-eristettä. Oikeat tuotteet ovat 

silloin ThermiSol Platina S Lattia tai EPS 60 S Lattia.

Ryömintätilaisen lattian/
alapohjan eristäminen

1)

2)

3)

EPS 120 Routa

5)

6)

Platina Lattia

ThermiSol Platina S

Eristys ontelolaatan päällä.

Eristys ontelolaatan 

alapuolella.
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OTA HUOMIOON NÄMÄ:

• Ajotiet ovat lumesta vapaana koko talvikauden ja siten lumen 

 mahdollinen suojaava vaikutus puuttuu

• Vaikka pihateiden samoin kuin muiden pihan alueiden päällystämi-

 nen esim. laatoilla, kiveyksellä tai asfaltilla kestää vähäistä routi-

 mista, tarvitsevat nekin routasuojausta

• Päällysteet eivät saa särkyä tai muuttua epätasaisiksi, sillä muutoin 

esimerkiksi autotallin ovien avaaminen ja liikennöinti pihatiellä hanka-

loituu

• Puutteellisesta routaeristyksestä johtuvat routanousut voivat ohjata 

sulamisvesiä kohti autotallia ja rakennuksen perustuksia.

• Ota myös huomioon rakenteen kuivatusmahdollisuudet ja suunnittele 

salaojitus yhdessä routasuojauksen kanssa.

TEE NÄIN:

1) Routaeristeen alla tulee olla 
kuivatus   kerroksena soraa tai 
mursketta vähintään 200 mm

2) Routaeristeeksi ThermiSol
Super 200, paksuus 50–150 mm
olosuhteiden mukaisesti

3) Routaeristeet tulee ulottaa 
riittävän pitkälle ja leveälle alueelle 
sekä myös noin 0,5–1 metriä rakenteen ulkopuolelle.

4) Routaeristeen päälle soraa tai mursketta 300–500 mm

5) Päällyste

Routaeristeen paksuutta voidaan ohentaa asteittain siirryttäessä kauem-
mas lämpimän rakennuksen sokkelista eli tehdään ns. siirtymärakenne.

Tyypillinen Etelä-Suomen routaeristys:
Perustuksen vierellä 1 metrin leveydellä routaeristeen paksuus voi olla 100 
mm, seuraava metrin kaista 70 mm ja siitä eteenpäin 50 mm koko päällys-
tettävän piha-alueen alla.

Huom! 
Tee aina myös pintamaa viettämään 
rakennuksesta poispäin.

ThermiSol Super 200

Käyttöalue: perustusten ja piha-alueiden sekä kevyen 

liikenteen alueiden routaeriste.

ThermiSol XPS 300

Käyttöalue: piha- ja liikennealueiden, katujen, maan-

teiden, ajoramppien ja putkikaivantojen routaeriste.

Autotallin edustan ja pihateiden 
routasuojaus

2)

ThermiSol Super 200 

-eristepaksuudet routi-

vassa maapohjassa

1)5) 4)

3)
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Kylmiä rakennuksia ja rakenteita ovat mm. lämmittämättömät varastot, 

autotallit ja -katokset, ulkoportaat, erilaiset terassit, grillikatokset ja 

pihakeittiöt sekä ulkona sijaitsevien rakenteiden tukipilarit ja -muurit.

Kylmän rakenteen perustuksessa EPS-eriste sijoitetaan sekä perus-

tuksen alle että riittävän leveälle alueelle rakenteen ulkopuolelle. 

Perustuksen alle asennettavan eristelevyn puristuslujuuden on oltava 

riittävän suuri. Rakenteen ulkopuolelle sijoitettavan routaeristeen leve-

ys on tyypillisesti 1,5–3 metriä eli selvästi enemmän kuin lämpimien 

rakennusten yhteydessä. Myös routaeristeen paksuus on huomatta-

vasti suurempi.

Herkästi vaurioituvien betoni- ja tiilirakenteiden routasuojaus tulee 

mitoittaa kerran 50 vuodessa esiintyvän pakkasmäärän mukaan. 

Näin routasuojauksesta tulee riittävän paksu. Keveissä puuraken-

teissa eristeen vahvuus voidaan mitoittaa esimerkiksi kerran 10-20 

vuodessa esiintyvän pakkasmäärän mukaan.

Matalaan perustettu ns. reunavahvistettu laatta on yleinen pienten 

varastojen, erilaisten pihakatosten ja terassirakenteiden yhteydessä. 

Näissä kohteissa perustamissyvyys on usein hyvin matala. Ellei eris-

tystä ole riittävästi, rakenteet ovat alttiita routavaurioille. Suositeltavia 

eristeitä ovat ThermiSol EPS 120 Routa tai ThermiSol Super 200.

Kylmän autokatoksen routasuojaukseen ja pilarianturoiden alle parhai-

ten soveltuvat eristelaadut ovat ThermiSol Super 200 ja XPS 300.

Kylmän rakenteen tai 
rakennuksen routasuojaus

TEE NÄIN:

1)  Aseta kylmän perustuksen ja laatan alle routimatonta soraa 
tai mursketta vähintään 200-300 mm.

2)  Tiivistä ja tasaa sorakerros eristelevyille sopivaksi.

3)  Mitoita eristeen paksuus perustamistavan ja ilmasto-olosuh-
teiden mukaisesti. Yleensä paksuus on 100-200 mm.

4)  Betonilaatan alapuolisena eristeenä käytetään normaalisti
laatua ThermiSol EPS 100 Lattia.

5)  Käytä perustuksen ulkopuolisena routaeristeenä kosteutta 
hyvin kestävää laatua ThermiSol EPS 120 Routa, ja kallista se 
perustuksesta poispäin viettäväksi.

6)  Mitoita perustuksen alle tulevan eristeen lujuus siihen kohdis-
tuvan kuormituksen mukaan. Kevyissä rakenteissa EPS 120 Routa 
on riittävä (kestää pitkäaikaisesti 3500 kg/m2 kuorman), mutta 
suurta lujuutta vaadittaessa käytä esimerkiksi laatua Super 200 
tai XPS 300 (kestää pitkäaikaisesti 6000 tai 13000 kg/m2).

7)  Voit tehdä eristeiden päälle tulevat betonilaatan valut 
ja ulkopuolen maatäytöt ilman erillisiä suojamuoveja.

HUOM! 
Kylmän perustuksen routaeristys ulottuu 1,5-3 
metriä anturan ulkopuolelle!

6)
EP
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Lämpöeristämällä kellarin seinät 

saadaan sisäilmasta miellyttävä ja 

tila voidaan ottaa myös asuinkäyt-

töön. Kellarin seinät kannattaa 

suunnitella samoin kuin raken-

nuksen muutkin lämpimät seinät. 

Näin seinistä saadaan riittävästi 

lämpöä eristäviä ja energiaa sääs-

täviä. Ulkopuolelta eristetty seinä 

pysyy kuivempana ja lämpimäm-

pänä kuin eristämätön.

Lämpimän kellarin seinän suo-

siteltava ja energiataloudellinen 

eristepaksuus on 150-200 mm. 

Ulkopuolisen eristeen paksuu-

teen vaikuttaa seinärakenteen, 

esimerkiksi harkkojen, lämmöneris-

tysarvo. Ulkopuolisiksi eristeiksi 

soveltuvat ThermiSol EPS 120 

Routa ja ThermiSol Super 200 

tai XPS 300.

Kellarin maanvastainen ulkoseinä 

vaatii aina erillisen vesieristyksen. 

Seinän ulkopintaan tehtävien ve-

sieristeiden lisäksi tarvitaan aina 

riittävät salaojitukset ja maanpin-

nan kallistukset, jotta sulamis- ja 

sadevedet saadaan pysymään 

poissa perustusten ympäriltä.

Kellarin ulkoseinän 
eristäminen

TEE NÄIN:

1)  Tasoita ulkopuolinen seinäpinta ja muotoile anturan alaosa vinoksi,  jotta vesi valuu 
pois seinästä.

2)  Asenna seinän ulkopintaan vesieristeet ja varmista, että salaojaputket tulevat 
oikeisiin paikkoihin.

3)  Asenna ThermiSol-eristelevyt tiiviisti toisiaan ja seinää vasten.

4)  Kiinnitä eristelevyt seinäpintaan mekaanisesti tai liimalla (käytä sementti- tai bitumi-
pohjaista massaa). Huom! Kuumaa bitumia tai liuotinpohjaisia aineita EPS ei kestä.

5)  Suojaa eristelevyjen ulkopinta suodatinkankaalla ennen salaojasoran ja muiden 
ulkopuolisten maatäyttöjen tekoa.

6)  Seinän viereen käytetään vettä hyvin läpäisevää soraa noin 200 mm:n paksuudel-
ta. Muuten voidaan käyttää saatavilla olevaa täyttömaata.

7)  Suojaa ja tiivistä eristelevyjen yläreuna, jotta pintavedet eivät ohjaudu EPS-levyjen 
ja kellarin seinäpinnan väliin. Käytä tarvittaessa erillistä vesipeltiä.

8)  Viimeistele sokkelin näkyvä osa tarkoitukseen 
soveltuvalla ohutrappauksella tai levytyksellä.

atata.

edetd  eiiivät ohoooo jauuudu EPSEE -leevyjen eee
 ve vevvv sipsipelteeelte iä.ä

Platina Lattia



ThermiSol Putkikouru

ThermiSol Super ja XPS

ThermiSol Eristelaatikko
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Vesi- ja viemäriputket
Maahan sijoitettavat putkijohdot voidaan asentaa joko  syvälle routimatto-

maan syvyyteen tai lähelle maanpintaa, jolloin ne on aina suojattava. Näin 

estetään putkissa olevan veden jäätyminen. Putkien ja routaeristeen sijoitus 

tulee mitoittaa paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

Putket voidaan suojata jäätymiseltä

- yläpuolelle asennettavalla, leveällä vaakasuuntaisella routaeristeellä

- U-kirjaimen muotoisella kourueristeellä

- putkien ympäri ulottuvalla eristerakenteella (mm. kalliokaivantoon asennetta-

vat putket)

Putkille tehtyyn kaivantoon levitetään vähintään 100 mm:n kerros soraa tai 

hiekkaa, jonka päälle putket asetetaan. Samoin putkien päälle lisätään 100 

mm soraa. Sorakerrokset tulee tasata ja tiivistää ennen eristelevyjen asen-

nusta. Koneellisessa tiivistyksessä on otettava huomioon, että jyrän tai täryt-

timen käyttö edellyttää vähintään 300 mm paksuutta täyttökerroksen osalta. 

Tiivistyksen jälkeen eristelevyt asennetaan huolellisesti toisiaan vasten ja 

erityisesti saumakohdat varmistetaan, jotta vältytään kylmäsilloilta.

Tehokkain putkien eristys saavutetaan, kun putket asennetaan suoraan 

ThermiSol EPS -lämmöneristeestä tehtyyn eristelaatikkoon. Valmis eristelaa-

tikko tai määrämittaan tehdyt putkieristeet nopeuttavat ja helpottavat eristys-

työtä. Eristys on luotettavasti paikoillaan ja suojaa putkia vaurioitumiselta jo 

asennus- ja tiivistystyön aikana.

Sadevesikaivot
Sadevesikaivo tai salaojan tarkas-

tusputket voivat aiheuttaa routa-

suojaukseen kylmäsillan silloin, kun 

ne läpäisevät routaeristyksen. Aina 

kun salaojakaivo sijaitsee lähellä ra-

kennusta, on suositeltavaa rakentaa 

kaivoon eristetty kansi sekä eristää 

kaivon ympärys. Kaivon ympärille 

saa helposti tehokkaan ja toimivan 

suojan, kun käyttää valmiiksi oikeaan 

mittaan valmistettuja EPS- kouruja.

Tilatessasi EPS-kourua, mittaa kai-

von halkaisija ja varmista tarvittava 

eristyspaksuus (yleensä sama kuin 

routaeristeen paksuus). EPS-kouruja 

toimitetaan 1 ja 1,2 metrin pituisina 

kappaleina.

Vesi- ja viemäriputkien sekä 
sadevesikaivojen routasuojaus

HUOM!
Kylmissä olosuhteissa ja erityisesti matalissa kalliokaivannoissa sijaitsevat putki-
linjat vaativat usein lisälämpöä. Tällöin suositellaan esim. lämpökaapelien käyttöä. 
Pitkät eristysmatkat on syytä suunnitella LV-asiantuntijan avulla.



Anturamuotti
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Ulkona pakkasessa sijaitsevat portaat ovat tyypillisiä kylmiä raken-

neosia, joiden liikkuminen routimisen vuoksi voi synnyttää vaurioita. 

Portaiden alusta on syytä routaeristää samaan tapaan kuin muutkin 

kylmät rakenteet. Vrt. sivun 13 esimerkkeihin.

Betonisen pilarianturan saa tehtyä helposti, kun käyttää 

tarkoitukseen soveltuvaa EPS-muottijärjestelmää. ThermiSol 

Oy on kehittänyt kevyen ja nopeasti koottavan anturamuot-

tijärjestelmän, jolla anturoiden valumuotti ja lämmöneris-

tys syntyvät yksinkertaisesti neljästä toisiinsa liittyvästä 

EPS- kappaleesta. Muotti jää betonivalun jälkeen paikoilleen 

toimien rakenteen routasuojana.

Portaiden ja anturan 
routasuojaus

TEE NÄIN:

Routaeriste sijoitetaan portaiden alle ja riittävän 

leveälle alueelle myös portaiden ulkopuolelle. 

Routaeristeiden leveyden tulee olla vähintään 

1 metri enemmän kuin portaan mitta. Eristepak-

suus mitoitetaan siten, ettei haitallisia routimis-

liikkeitä pääse syntymään.

Routaeriste, ThermiSol EPS 120 Routa, sijoi-

tetaan noin 300-500 mm syvyyteen ja päälle 

tasataan soraa tai hiekkaa. Porrasrakennelma 

voidaan tehdä suoraan eristeen tai tiivistetyn 

hiekkakerroksen päälle. Kylmä betoninen porras-

rakenne liitetään talon seinään tai perustukseen 

joustavalla liikuntasaumalla. Rakennuksen 

vieressä olevat routaeristelevyt tulee kallistaa 

viettämään perustuksesta poispäin.
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Kylmä rakenne esim. grillikatos:

Grillikatoksen laattaperustuksen ja ulkoportaan perustamissyvyys 0,5 

m. Routasuojauksen paksuus 140 mm. Routasuojaus tulee kylmissä 

rakenteissa asentaa riittävän leveälle alueelle; grillikatoksessa 1,7 m 

leveydelle ympäri koko perustuksen ja ulkoportaan kohdalla vähintään 1 

m yli molemmin puolin rakennetta. Eriste ThermiSol EPS 120 Routa.

Lämmin rakennus:

Lämpimän asuinrakennuksen perustamistapa: perusmuuriantura

(perustamissyvyys 0,8 m) ja maanvastainen betonilaatta. Maaperä: 

savi (tai vastaava) Routaeristys: sokkelin ulkopuolella seinillä 1,2 m 

leveydellä 100 mm paksu routaeristys ja nurkissa eristeen paksuus 

140 mm, leveys 1,5 m – tuote ThermiSol EPS 120 Routa. Laatan alla 

maata vasten lattiaeristeenä 200 mm paksuinen ThermiSol Platina 

Lattia.

Jos alapohja eristetään matalaenergiarakentamisen kriteereiden 

mukaisesti, myös routaeristyksen paksuutta on kasvatettava 

samassa suhteessa.

Esimerkki perustusten 
routasuojauksesta

Paikkakunta: Jyväskylä

Pakkasmäärä: 50.000 h˚C

Vuoden 2010 määräysten 

mukaisesti

ThermiSol Oy on kehittänyt routaeristyksen suunnittelua helpot-

tamaan web-pohjaisen Routaeristyksen laskentaohjelman. Sen 

avulla on helppoa ja turvallista laskea lämpimien rakennusten 

sekä piha-alueen ja kylmien rakenteiden routaeristyksen tarve 

uusimpien viranomaismääräysten, normien ja ohjeiden mukaan.

ThermiSol Routaeristyksen laskentaohjelman löydät osoitteesta:  

www.thermisol.fi  ––> Routaeristysten laskentaohjelma 

ThermiSol routaeristyslaskin 
routaeristyksen suunnitteluun

ThermiSol Platina Lattia 
Rakennuksen lattioiden ja 
alapohjien eristäminen

ThermiSol EPS 120 Routa 
Perustusten ulkopuolinen 
routaeristäminen

ThermiSol Super 200 
Terassi-, piha- ja liikenne-
alueiden routasuojaus

Lämmin autotalli:

Maanvastainen reunavahvistettu betonilaatta, perustamissy-

vyys 0,8 m. Routaeristys: samoin kuin asuinrakennuksen ym-

pärillä. Reunavahvistuksen alla, eli anturan alapuolella 100 mm 

ThermiSol Super 200. Laatan alle eristeeksi ThermiSol EPS 

100 Lattia. 

Ajotien routasuojaus:

Maapohja routivaa savea tai vastaavaa. Pohjalle asennetaan so-

ratäyttö ja tiivistetään se noin 500 mm syvyyteen ja varsinainen 

eriste noin 300 mm päällysteen alapuolella. Eristeen paksuus 

100 mm 1,2 m etäisyydellä sokkelista. Paksuus 75 mm seuraa-

van 1,2 m matkalla ja siitä eteenpäin 50 mm, eristeet asennetaan 

0,5 m leveämmälle kuin päällyste, routaeriste ThermiSol Super 

200. XPS-eristeitä käytettäessä eristepaksuudet samat.

Ajotie

Pihalaatoitus

Lämmin 
autotalli

Lämmin asuinrakennus

Grilli-
katos

1,7 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,2... 1,2 m
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a) Alapohja- ja lattiaeristykset sekä perustusten sisäpuolinen 
pystyeristys
b) Perustusten ulkopuolinen pystyeristys
c) Perustusten ulkopuolinen routaeristys maakerrosten välissä 
(kallistus vähintään 2 %)

Huom. b) ja c) käyttöolosuhteissa ei suositella muita kuin 
Routa ja Super-tuotteita.

Lämmönjohtavuuden Lambda-arvot (λ) ovat sertifi kaatti- ja hyväksyntäpäätösten 
mukaisia. Suunnitteluarvot on määritetty EN ISO 10456:1999 standardin mukai-
sesti ottaen huomioon käyttötilan olosuhteet. 

Lisää tietoa myös muista ThermiSol-eristeistä ja eristämisestä saat internet-sivuil-
tamme www.thermisol.fi  tai asiakaspalvelustamme 010 8419 222.

Tuotteiden tekniset 
ominaisuudet

Tuotteen Puristuslujuus   Lämmönjohtavuus W/mK  Levykoko Vakio- Käyttöalue
nimi Lyhytaik. Pitkäaik.   Suunnitteluarvot   paksuudet
 kPa kPa λDeclared (a) (b) (c) mm mm

ThermiSol Lattia

EPS 60 Lattia 60 20 0,039 0,039   1000x1200 50, 70, 100 Lattiat ja alapohjat. Tuulettuvan alapohjan 
EPS 60S Lattia 60 20 0,039 0,039   1000x1200 50, 70, 100 paloluokiteltu eristys

EPS 100 Lattia 100 30 0,036 0,036   1000x1200 25, 50, 70, 100 Lattiat, alapohjat, perusmuurin sisäpuolen 
EPS 100S Lattia 100 30 0,036 0,036   1000x1200 25, 50, 70, 100 eristykset, saatavana myös S-laatuna

EPS 200 Lattia 200 60 0,033 0,033   1000x1200 25, 50, 70, 100 Lattiat ja alapohjat, joissa eristeeseen 
          kohdistuu suuri kuormitus

EPS 300 Lattia 300 90 0,033 0,033   1000x1200 50, 100 Lattiat ja alapohjat, suuri puristuslujuus

ThermiSol Routa

EPS 120 Routa 120 35 0,036 0,036 0,039 0,041 1000x1200 50, 70, 100 Routaeristys, kellariseinät, sokkelit

Super 200 200 60 0,033 0,033 0,035 0,036 1200x2000 50, 70, 80, 100 Perustusten ja piha-alueen routa-
          eristykset, kevyen liikenteen alueet

Super 300 300 90 0,033 0,033 0,035 0,036 1200x2000 50, 70, 80, 100 Routaeristys piha- ja liikennealueella, 
          kadut, maantiet, ajorampit, putkikaivannot

PLATINA Lattia 70 25 0,031 0,031    75, 100 Matalaenergia- ja passiivitalojen 
          alapohjaeristys

ThermiSol XPS 300 130

XPS 50 mm   0,033 0,033 0,034 0,034 1250x600 30, 50, 70 Raskaasti kuormitetut eristykset,
XPS 80 mm   0,035 0,035 0,036 0,036 1250x600 80, 100 liikennealueet, käännetyt katot
XPS 100 mm   0,037 0,037 0,038 0,038 1250x600

  EPS-eristeet XPS-eristeet 

 Routaeristeet/rakennuksen vieressä   

 – Vaakaeristeet EPS 120 Routa  

 – Pystyeristeet EPS 120 Routa  

 Routaeristeet/piha- ja liikennealueet   

 – Normaalisti kuormitetut enintään 120 kPa EPS 120 Routa  

 – Keskiraskaasti kuormitetut 120…200 kPa Super 200  

 – Raskaasti kuormitetut 200…300 kPa Super 300  

 – Erittäin raskaasti kuormitetut yli 300 kPa   

Routaeristeiden soveltuvuus käyttötarkoituksen mukaan

= Suositeltava

= Soveltuu

= Ei sovellu
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Eristystä suunnitellessasi kiinnitä 

huomiota mm. näihin asioihin:

• Eristelevyt asetetaan vähintään 200 mm paksulle, routimattomalle sora-alustalle, 

joka on tiivistetty ja tasattu.

• Huolehdi, että rakennuspohja on pysyvästi kuivatettu oikein toteutetuin salaojin 

ja pintavesien kulkeutuminen on ohjattu rakennuksesta poispäin.

• Vaikka ThermiSol-eristeillä on hyvä kosteudenkestokyky, niiden käyttö ei poista 

veden eristeiden tarvetta esim. kellarin ulkoseinissä.

• Rakennuksen ulkonurkissa routaeristyksen paksuutta lisätään vähintään 40 %. 

• Lattialämmityksen yhteydessä suositellaan eristepaksuuden kasvattamista 

vähintään 50 mm.

• Valitse aina käyttötarkoituksen mukaisesti hyväksytty ja luokiteltu 

 ThermiSol-eriste.

• ThermiSol Oy on kehittänyt routaeristyksen suunnittelua helpotta-

 maan web-pohjaisen Routaeristyksen laskentaohjelman. Sen avulla 

 on turvallista laskea rakennuksen routaeristyksen tarve uusimpien 

 määräysten, normien ja ohjeiden mukaan. Ohjelman löydät osoit-

 teesta www.thermisol.fi  



ThermiSol Oy on vuonna 1962 perustettu, lämmöneristeiden valmis-

tukseen ja jalostukseen erikoistunut yritys. ThermiSol Oy jakautuu 

kahteen tulosyksikköön, ThermiSol Eriste ja ThermiSol Elementti. 

Eriste-tulosyksikön päätuotteita ovat ThermiSol-rakennuseristeet, 

erilaiset erikoisurakoitsijatuotteet ja erilaiset B to B -markkinoille 

valmistettavat teollisuustuotteet.

Eristeitä valmistetaan neljällä paikkakunnalla; Sastamalassa, jossa 

on myös yrityksen pääkonttori sekä Nurmijärvellä, Pietarsaaressa ja 

Rovaniemellä. Kattavan tuotevalikoiman takaamiseksi ThermiSol tuo 

myös maahan lämmöneristeitä. ThermiSol-eristeitä markkinoidaan 

Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan.

Elementti-tulosyksikön tuotteita ovat sandwich-rakenteiset 

ThermiSol-elementit, jotka valmistetaan Sastamalassa. 

ThermiSol Oy:n toimintaperiaatteena on tuottaa asiakkaiden vaa-

timukset ja odotukset täyttäviä ThermiSol -tuotteita ja palveluja. 

Yrityksen noudattama toimintajärjestelmä täyttää laatustandardin 

ISO 9001:2008, ympäristöstandardin ISO 14001:2004 ja työterveys- 

ja työturvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 vaatimukset.

ThermiSol Oy 

Toravantie 18

38210 Sastamala

Puhelin 010 8419 200

www.thermisol.fi 


