Tuulettuva levyrappaus yleistyy
nopeasti julkisivukorjauksissa
1970-luvun elementtikerrostalo Lohjalla on Consti Julkisivut Oy:n tekemän
julkisivuremontin jälkeen selvästi tyylikkäämpi, energiatehokkaampi ja
säänkestävämpi kuin valmistuessaan.Weberin SerpoVent-levyrappauksella
on kätevä toteuttaa nykyaikainen tuulettuva rapattu julkisivu, joka on
kosteusteknisesti turvallinen, kestävä ja hyvän näköinen ja johon on helppo
yhdistää myös lisälämmöneristys.Talon ulkonäön ja asumisviihtyvyyden
paraneminen nostavat myös kiinteistön arvoa.
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evyrappauksella saadaan rakennukseen
arkkitehtonisesti korkeatasoinen yhtenäinen rapattu julkisivu, joka on tuulettuvana rakenteena kestävä ja toimintavarma
Suomen ankarassa ilmastossa myös eristepaksuuksien
kasvaessa.
”Levyrappaus on yleistynyt viimeisten parin vuoden
aikana nopeasti. On aivan selvää, että sen osuus tulee
edelleen kasvamaan voimakkaasti”, projektipäällikkö
Juha Ilvonen Consti Julkisivut Oy:stä sanoo. Consti
Julkisivut Oy on maan suurin julkisivu-urakoitsija ja
Consti Yhtiöt suurin korjausrakentamiseen erikoistunut yhtiö.
Yksi keskeinen syy levyrappauksen yleistymiseen sekä
uudis- että korjausrakentamisessa on tuulettuvan
rakenteen kiinteistön omistajille, asukkaille ja urakoitsijoille tuoma varmuus julkisivurakenteen kosteustek-

nisestä toimivuudesta ja turvallisuudesta. Tuulettuvan
rakenteen merkitys kasvaa entisestään, kun talot yhä
useammin lisäeristetään julkisivukorjauksen yhteydessä.
Tuulettuvassa levyrappauksessa yhdistyy monia etuja.
Siksi myös Lohjan Vuokra-asunnot Oy päätyi levyrappaukseen Mäntynummentiellä Lohjalla sijaitsevan 55
huoneiston asuinkerrostalon julkisivujen peruskorjauksessa, jonka yhteydessä seiniin asennettiin 100 mm:n
lisäeristys mineraalivillalla.
”Tuulettuvassa levyrappauksessa on jonkin verran
enemmän työvaiheita kuin eristerappauksessa, joka
tehdään suoraan lämmöneristeen päälle ilman tuuletusrakoa. Meillä on suurena ja paljon kohteita tekevänä
julkisivu-urakoitsijana tuulettuvasta levyrappausratkaisusta pelkästään positiivista sanottavaa paremman
kestävyyden ansiosta”, Ilvonen sanoo.

SERPOVENT LEVYRAPPAUKSESTA YLI 20 VUODEN
HYVÄT KOKEMUKSET
Lohjalla julkisivujen peruskorjauksessa päädyttiin käyttämään Weberin SerpoVent levyrappausta, josta on
Suomessa hyvät kokemukset jo yli 20 vuoden ajalta.
Rappauksen aluslevynä käytetään Cembritin sementtipohjaista ja lujaa PermaBase-levyä.
”Toimittajien valinnassa katsomme tarkasti, että kokonaishinta on meille järkevä. Käytämme vain suuria
ja luotettaviksi osoittautuneita materiaalitoimittajia,
koska urakoitsijan vastuun ja takuun kannalta pienissä
toimijoissa on aina se riski, ettei yritystä enää viiden
vuoden päästä ole”, Juha Ilvonen sanoo.

Työnjohtaja Joni Kiiskilä Consti Julkisivut Oy:stä
kertoo, että kerrostalon ikkunattomista päätyseinistä
purettiin ensin pois betonisten sandwich-elementtien
ulkokuoret ja poistettiin vanhat 100 mm:n lämmöneristeet. Tämän jälkeen päätyihin asennettiin metallinen
rankajärjestelmä, johon uudet julkisivurakenteet kiinnitetään, sekä 200 mm mineraalivillaa. Lämmöneristeen
päälle asennettiin tuulensuojalevyt.
Tuulensuojalevyjen päälle jätettiin tuuletusrako. Viimeiseksi tukirankaan kiinnitettiin Cembritin PermaBase
-levyt ja niiden päälle tehtiin Weberin SerpoVent-levyrappaus.
Rakennuksen pitkillä ikkunaseinillä sandwich-elementtien ulkokuoret jätettiin paikoilleen ja metallinen tukiranka kiinnitettiin ulkokuorielementteihin. Tämän
jälkeen työvaiheet ja rakennekerrokset olivat samat

kuin päädyissä. Alkuperäisen elementeissä olevan 100
mm:n eristeen lisäksi ikkunaseiniin asennettiin 100
mm:n lisäeristys.

teella toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää
erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta ja Suomen vaihtuvia sääoloja”, Saajanlehto sanoo.

”Julkisivuelementtien elastiset saumaukset poistettiin
ja saumat tilkittiin mineraalivillalla. Näin mahdollinen
kosteus pääsee poistumaan koko rakenteesta”, Joni
Kiiskilä sanoo.

Weberin kehittämässä korkeaan materiaaliteknologiseen osaamiseen perustuvassa kaksikerrosrappauksessa pohjarappaus tehdään kuituvahvisteisella weber.
vetonit-ohutrappauslaastilla, joka muodostaa kestävän
alustan pintarappaukselle. Sen päälle tehtävä silikonihartsipohjainen pintarappaus muodostaa julkisivuun
vedenpitävän ja vettä hylkivän pinnan, joka on kuitenkin
hengittävä.

”Tuulettumaton rakenne on halvempi tehdä, mutta
tällainen tuulettuva levyrappaus on yksi parhaista julkisivurakenteista. Tuulettuvan rakenteen ansiosta seinärakenne pysyy kuivana”, Kiiskilä sanoo.
Julkisivukorjaus käynnistyi toukokuussa ja valmistui
elokuussa.
”Korjauksessa uusittiin myös kaikki ikkunat energiatehokkaampiin ja korjattiin parvekkeet”, Kiiskilä sanoo.

WEBERIN KAKSIKERROSRAPPAUS
ON KESTÄVÄ JA HUOLTOVAPAA
Tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Weberiltä kertoo,
että tuulettuva levyrappaus sopii kaikille runkotyypeille.
Tuulettuvan rakenteen lisäksi seinästä tekee hyvin
pitkäikäisen ja huoltovapaan pinnoitus säärasitusta
kestävällä Weber-kaksikerrosrappauksella ja silikonihartsipinnoitteilla.
”Järjestelmään sisältyvän Weber-kaksikerrosrappauksen
ja silikonihartsipohjaisella SilcoMaalilla ja SilcoPinnoit-

”Eurooppalainen standardi vaatii seinärakenteelle viiden
syklin kestävyyden säärasituskokeessa, joka rakenteen
ja pinnan tulee kestää vauriotta. Weber on tehnyt
sadan syklin testin, jolloin rakenteen varmuus on yli
20-kertainen standardiin nähden ja voimme todella
seistä sanojemme takana”, Saajanlehto vakuuttaa.
Erinomaisen vedenpitävyyden ja kestävyyden lisäksi
Weberin kehittämän silikonihartsipinnoitteen etuna on,
että se muodostaa julkisivuun hyvin tasavärisen ja peittävän sekä härmehtimättömän pinnan.
”Pinta kestää myös hyvin iskuja ja mekaanista rasitusta.
Erilaisia väri- ja pintavaihtoehtoja on lähes rajaton valikoima”, Antti Saajanlehto sanoo.
Hänen mukaansa urakoitsijoilta on tullut hyvää palautetta Weberin kattavasta kalustopalvelusta ja teknisestä tuesta sekä korkeasta laadusta ja ylivertaisesta
järjestelmätakuusta.

Tuulettuva levyrappaus on
turvallinen ratkaisu, joka
pidentää julkisivun elinkaarta
helposti 50 vuotta.
Myyntipäällikkö Jussi Pesonen
Cembrit Oy

CEMBRITIN PERMABASE-LEVYT
KESTÄVÄ ALUSTA RAPPAUKSELLE
Myyntipäällikkö Jussi Pesonen Cembritiltä arvioi,
että tuulettuvan levyrappauksen viimeisten 3–4 vuoden
aikana kasvanut suosio jatkuu ja ratkaisu yleistyy
samaan tapaan kuin Ruotsissa on käynyt. Tuulettuva
rakenne on aina varmempi ratkaisu koko seinärakenteen kosteusteknisen toimivuuden ja kestävyyden
kannalta.
”Tuulettuva levyrappaus on turvallinen ratkaisu, joka
pidentää julkisivun elinkaarta helposti 50 vuodella.
Erinomaisen pitkäaikaiskestävyytensä ansiosta se on
myös kustannustehokas vaihtoehto”, Pesonen sanoo.
Cembritin sementtipohjaiset ja lasikuituverkolla
molemmin puolin vahvistetut PermaBase-rappauslevyt
muodostavat erittäin lujan ja kestävän alustan rappaukselle. Levyjä on helppo työstää työmaalla. Levyn
alhainen vedenimeytyminen pidentää rappauksen työstettävyysaikaa. Patentoidun rakenteen ansiosta ruuvikiinnitys voidaan tehdä erittäin läheltä levyn reunaa.
Levyjen säänkestävyys on testattu eivätkä ne lahoa tai
turpoa kosteuden vaikutuksesta.
Levyrappausjärjestelmä mahdollistaa julkisivun tuulettuvuuden lisäksi sen, että lämmöneristettä saadaan
mahtumaan reilusti ilman että seiniä täytyy paksuntaa
myös esimerkiksi rappauksen alustaksi muurattavalla
tiiliverhouksella. Näin voidaan varmistaa, ettei julkisivun kokonaispaksuus kasva kohtuuttomasti niin, että
arkkitehtuuri ja asuntojen valoisuus kärsisivät ikkunoiden jäädessä liian syvälle rakennuksen julkisivusta.
Julkisivukorjauksen valmistuttua talon asukkaat
pääsevät nauttimaan sekä esteettisesti että lämpöolosuhteiltaan nykyaikaisen uuden asuinkerrostalon tasolle
nousseesta asumisviihtyvyydestä. Parantunut energiatehokkuus pienentää selvästi kiinteistön lämmityskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Peruskorjaus tarjoaa aina
hyvän mahdollisuuden parantaa myös talon energialuokitusta ja nostaa asuntojen arvoa.
”Levyrappaus ja siihen yhdistetty lisälämmöneristys
sekä uudet ikkunat parantavat myös selvästi rakennuksen ääneneristävyyttä”, Jussi Pesonen sanoo.
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Cembrit on maailman suurimpia kuitusementtilevyjen valmistajia.
Ota yhteyttä Cembrit-myyntiin p. 019 287 61 tai sales @ cembrit.fi.
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