
Tuulettuvat keraamiset 

julkisivut



Vanha tai uusi seinäpinta 

1. Kiinnikkeet tuulettuvalle julkisivulle

2. T-profi ili

3. Lämmöneriste

4. Klipsikiinnikkeet keraamisille laatoille

5. Keraaminen laatta
Julkisivussa käytetään
5-8 mm leveitä avoimia saumoja.

Tuulettuvia keraamisia julkisivuja käytetään Suomessa tänä päivänä niin 
suurten kauppakeskusten kuin kerrostalojenkin julkisivuissa. Korjaus-
rakentamisen myötä tuulettuvista keraamisista julkisivuista on tullut 
erityisen suosittuja nopean ja kustannustehokkaan asennuksen sekä 
esteettisesti ja teknisesti laadukkaan lopputuloksen vuoksi. 

Tuulettuvalla keraamisella julkisivulla tarkoitetaan suurikokoisten keraa-
misten laattojen käyttöä julkisivuissa niin, että laatat kiinnitetään raken-
teeseen mekaanisilla kiinnikkeillä, jotka voivat olla näkyviä tai piilossa. 
Laasteja ei käytetä. Rakenneratkaisu on yksinkertainen ja se etenee 
kolmessa eri vaiheessa. 

Laatat kiinnitetään julkisivuun 

klipsikiinnityksillä

Ensimmäisessä vaiheessa vanhaan tai uuteen seinäpintaan asennetaan 
aloituskiinnikkeet keraamisia laattoja varten (kuvassa kohdat 1 ja 2).
Seuraavaksi seinä lämmöneristetään (kohta 3.) ja viimeisenä vaiheena 
laatat asennetaan paikoilleen käyttäen klipsikiinnitystä (näkyvät  kiin-
nikkeet) tai piilokiinnitystä (kohdat 4 ja 5). Laattojen saumat toimivat 
tuuletusväleinä, jotka auttavat rakennuksen julkisivua kestämään sää-
olosuhteita paremmin. 5-8 millimetrin avoimet laattasaumat varmistavat 
tehokkaan tuuletuksen.

Tuulettuva keraaminen julkisivu

kestää aikaa

Mikäli lisälämmöneristettä ei tarvita, 
voidaan klipsit kiinnittää myös seinään 
asennettavaan hattulistaan.

Kauppakeskus Sello, Espoo

tuote: 45 x 45 cm

keraaminen julkisivulaatta



Tuulettuvan keraamisen julkisivun etuja

Tuulettuva keraaminen julkisivu antaa tilaa luovuudelle ja mahdollistaa 
satojen erilaisten keraamisten laattojen käytön julkisivuissa. Tällä tavalla 
asennetuissa julkisivuissa on myös merkittäviä etuja perinteisiin julki-
sivuihin verrattuna. 

Edullisuus
Keraaminen tuulettuva julkisivu voidaan asentaa melkein mille julkisi-
vupinnalle tahansa: esimerkiksi puurunkoon, Thermo- ja Paroc-element-
tien pintaan jne. Vanhaa pintaa ei tarvitse purkaa, jos se on rakenteel-
taan hyvässä kunnossa. Asennus on nopeaa, helppoa ja edullista. Jos 
yksi laatta jostakin syystä vaurioituu (esimerkiksi ilkivaltatapauksissa), 
uuden voi asentaa helposti vanhan tilalle. Julkisivulaatoiksi käyvät kaikki 
Kaakelikeskuksen ulkolaatoiksi soveltuvat laatat.

Energiansäästö
Keraaminen tuulettuva julkisivu voidaan asentaa terveen vanhan julki-
sivun päälle, joten säästytään vanhan pinnan purulta. Vanha julkisivu 
voidaan myös lisälämmöneristää, jolloin lämmöneristys parantuu. Näin 
säästyy myös lämmityskustannuksia. 

Käyttömukavuus
Julkisivu tuulettuu tehokkaasti, jolloin vältytään kosteus- ja mikrobi-
vaurioilta. Lisäksi kesähelteillä talo pysyy tuuletetun rakenteen ansiosta 
viileänä.

Pitkäikäisyys/huoltovapaus
Keraamiset klinkkerilaatat ovat hapon, emäksen ja pakkasenkestäviä eli 
huoltovapaita. Keraamiset laatat kestävät Suomen sääolosuhteita erin-
omaisesti ja eivät vaurioidu iän mukana.

Keraamisilla laatoilla on mahdollista päällystää nopeasti ja tehokkaasti 
kaikenlaisia julkisivuja. Samalla luodaan rakennukselle esteettisesti
miellyttävä ulkoasu.

Keraamisen laatan etuja julkisivussa
 Edullisuus

 Huoltovapaus

 Pitkäikäisyys

 Tuotteet ovat mittatarkkoja, joten pintaviimeistely on helppoa.

 Keraamisten laattojen väri ei muutu sään tai auringon

   ultraviolettivalon vaikutuksesta.

 Keraamiset laatat kestävät hyvin eri puhdistuskemikaaleja.

Julkisivulaattojen kokoja

Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

tuote: 120 x 60 cm

keraaminen julkisivulaatta

120x60 cm                       90x60 cm                          60x60 cm                         45x45 cm                 30x30 cm

Yleisimmin käytettyjä laattakokoja:

Kaakelikeskuksen laattavalikoimasta löydät satoja eri värisiä julki-
sivuun soveltuvia laattoja. Julkisivulaataksi käyvät kaikki Suomen 
säätä kestävät ulkolaatat. Saatavana on myös monilla eri pintakuvi-
oilla valmistettuja laattoja. Keraamisten laattojen valikoima on yksi 
Suomen suurimmista. 



Keraamisen tuulettuvan julkisivun asennus

VAIHE 1
T-profi ilien kiinnikkeet 
asennetaan julkisivuun.

VAIHE 2
T-profi ililistat asennetaan kiinnikkeisiin.
Jos lisälämmöneristeitä ei tarvita, voidaan 
asennut tehdä ilman kiinnikkeitä hattulistoilla.

VAIHE 3
Klipsikiinnikeet ja laatat asennetaan 
T-profi ililistoihin. Klipsit voidaan toi-
mittaa maalattuina laattojen värisiksi.

As. Oy Kiikartorni, Turku

tuote: 30 x 60 cm

keraaminen julkisivulaatta

Palace Hotel Sello, Espoo

tuote: 120 x 60 cm ja 30x60 cm

keraamisten julkisivulaattojen

yhdistelmä.



Kaakelikeskus Helsinki Oy, Helsinki. Tuote: 30x60 cm keraaminen julkisivulaatta.

LISÄTIETOA TUOTTEISTA JA RATKAISUISTA:

Kaakelikeskus Helsinki Oy

projektiosasto & myyntinäyttely

Hankasuontie 6

00390 Helsinki

projekti@kaakelikeskus.fi 

Kris Lehtinen

puh. 040-556 3753

kris.lehtinen@kaakelikeskus.fi 

Panu Koiso-Kanttila

puh. 040-823 9244

panu.koiso-kanttila@kaakelikeskus.fi 


