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1 JOHDANTO
Rakennuksenvaipantiiveysonenergiatehokkaanrakennuksenkeskeisinominaisuus.Vuotoilmanvaihdonpienentyessäilman-
vaihtoonhallittuaeikälämpöpääsekarkaamaanrakennuksensisä-jaulkopuolisistapaine-jalämpötilaeroistajohtuenulos,
javastaavastikylmäilmaeipääsevirtaamaansisällerakennukseen.Rakennuksissailmatiiviydenkannaltaolennaistakaikilla
tiivistysmenetelmilläontyönhuolellisuussekädetaljienjatyönsuunnittelukohdekohtaisesti.Ilmatiiviydenvarmistamiseksi
käytettyjenratkaisujentuleeollapitkäikäisiäjakäytettävienmateriaalientuleesäilyttäätiiveysominaisuutensakokoraken-
nuksenkäyttöiän.

TässäohjeessaesitetäänKahi-taloissakäytettävätohjeetilmanpitävienrakenteidenjaliitostensuunnitteluun.Kivitaloissa
tiiviysvaatimuksettäyttyväthyvinkunsuunnitelmatovatkunnossajaasennustyötehdäänhuolellisesti.

2 RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS

KÄSITTEET JA MÄÄRITTEET

HÖYRYNSULKU
Rakennekerros,jonkatehtävänäonestääsisäilmankosteu-
den siirtyminen vesihöyryn diffuusiolla tai ilmavirtausten
mukanarakenteeseen.

ILMANSULKU
Ainekerros,jonkatarkoitusonestäähaitallinenilmavirtaus
rakenteenläpipuoleltatoiselle.

ILMAVUOTOLUKU n50  [1/h]
Ilmanvuotoluku n50 kertoo, montako kertaa rakennuksen
ilmatilavuusvaihtuutunnissarakennusvaipanvuotoreittien
kautta, kun rakennukseen aiheutetaan 50 Pa:n ali- tai yli-
paine.Rakennuksensisätilavuusmitataanulkovaipansisä-
pintojenmukaan;välipohjiaeilasketailmatilavuuteen.

ILMANVUOTOLUKU q50  [m3/(hm2)]
Ilmavuotoluvulla q50 kuvataan rakennusvaipan keskimää-
räistävuotoilmavirtaatunnissa50Pa:npaine-erollakokonais-
sisämittojen mukaan laskettua rakennusvaipan pinta-alaa
kohden [m3/(hm2)]. Rakennusvaipan pinta-alaan lasketaan
ulkoseinätaukotuksineensekäylä-jaalapohja

ENERGIANKULUTUS
Rakennuksen energiankulutus on lämmitykseen, jäähdy-
tykseen, ilmanvaihdon ja lämmönsiirronsähkölaitteisiin ja
valaistukseenyhteensäkulutettuvuotuinenenergiamäärä.
YksikkönäonyleensäkWh/a.

PAINEKOE
Painekoettakäytetäänkokorakennuksentiiviystasonmäärit-
tämisessä.Kokeessailmanvaihtoventtiilitjamuutrakennuk-
senvaippaantehdytaukotsuljetaanjatarvittaessatiiviste-
tään.Rakennuksenoviaukkoonasennetaantiiviistipuhallin,
jonkaavullarakennuksensisätilan jaulkoilmanvälille luo-
daan50Papaine-ero.

MATALAENERGIATALO
Matalaenergiatalonlämmitysenergiatarveonpuoletnykyis-
ten rakennusmääräysten vaatimukset täyttävän talon tar-
peesta. Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan matala-
energiatalonlaskennallisenlämpöhäviöntulisiollaenintään
60 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä.
Matalaenergiarakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa
rakennuksia,joidenlämmitys-jajäähdytysenergianominais-
kulutusonvälillä35–50kWh/(as-m2).

MINIMIENERGIATALO
Minimienergiarkennuksienlämmitys-jajäähdytysenergian
ominaiskulutuson15–35kWh/(as-m2).

PASSIIVITALO
Passiivitalossarakennuksenlämmitys-jajäähdytysenergian
ominaiskulutuson15kWh/(as-m2)sijainnistariippuen.
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ILMANPITÄVYYDEN MERKITYS

Ilmanpitävyys on ensisijaisesti rakennuksen ominaisuus.
Huolellisellatyönsuorituksellakaikistayleisestikäytössäole-
vistarakennevaihtoehdoistapystytääntoteuttamaanilman-
pitävyydeltäänhyviärakennuksia.

Ilmavuodotovatrakennuksensisä- jaulkopuolenvälillä
vallitsevanpaine-eronaiheuttamaailmanvirtaustaelikon-
vektiota.Rakennuksenhyväilmanpitävyysestäähaitalliset
ilmavuodot ja tästä aiheutuvat lämpöhäviöt pienentäen
samalla rakennuksen energiankulutusta. Ilmanpitävässä
rakennuksessalämpöeikarkaailmavirtaustenmukanaulos
eikäkylmääilmaatulesisälle.

Myöskylmänvuotoilmanaiheuttamarakenteidenjääh-
tyminenaiheuttaakosteudentiivistymisriskin.Ilmanpitävän
kerroksentuleejatkuayhtenäisenäkokorakennuksenvaipan
ympäri, joten eri rakenneosien ilmansulkujen tulee liittyä
tiiviisti toisiinsa. Kaikki saumat ja liitoskohdat tulee tiivis-
täätyömaallahuolellisestijavarmistaa,ettälopputulostaei
pilatasähkö-jaLVI-asennustentaiviimeistelytöidenaikana.

Kalvomaisiailmansulkujaeisaakuormittaaesim.yläpoh-
janlämmöneristeelläniin,ettäkuormitusvoiajanmittaan
venyttääjarikkoakalvontaisenjatkoskohdan.

Liikuntasaumat jamuut vastaavat rakenneosienväliset
yksityiskohdat toteutetaan niin, että rakenteiden liikkeet
eivätheikennäoleellisestisaumojenilmanpitävyyttä.Esim.
liitoksissakäytetäänriittävänmuodonmuutoskyvynomaavaa
saumausmassaa,tiivistenauhaataiirrotetaanliimattavattai
hitsattavatbitumikermitalustastaanriittävänpitkällämat-
kallaliikkeidensallimiseksi.

Parhaaseentulokseenpäästään,josmahdollisestitoteu-
tuksenvirheetjapuutteetpoistetaanvälittömästijatehok-
kaasti.Tämävoitapahtuasitenettäuseampierihenkilötar-
kastaatoteutuksen.

Ilmanpitävyydentoteuttamiseenkäytettyjenratkaisujen
tuleesäilyäilmanpitävinäkokorakennuksenkäyttöiänajan.
Rakenteidenjaniidenliittymientuleekestääpieniämuodon-
muutoksiailmanmerkittäviähalkeamiataimuitahaitallisia
muutoksia.

Ilmanpitävässärakennuksessasisäilmanlaatuja ilman-
vaihto ovat paremmin hallittavissa. Lämmöntalteenotto-
laitteistostasaadaanparempihyötykunilmaeipoistusuo-
raanraoistavuotoilmanavaanilmanvaihtojärjestelmänvent-
tiilienkautta.Tiivisalapohjaliittymineenestäämaaperässä
mahdollisestiesiintyvänradoninjamikrobienpääsynsisä-
ilmaan.

Ilmatiiviillä rakenteilla on myös merkitystä rakenteiden
kosteustekniseentoimivuuteen.Lämpimäänsisäilmaansitou-
tunutvesihöyrysaattaatiivistyärakenteeseenilmavuotokoh-
dissa,kunilmakulkeutuukonvektionkauttasisältäulospäin.

Alapohjan ja ulkoseinien alaosien ilmavuodot tuntuvat
asukkaalleuseinikävänävedontunteena.Ilmatiiviilläratkai-
suilla vuotokohdat poistuvat ja asumisviihtyvyys paranee.
Samallamyösenergiankulutuspienenee,kunsisätilanlämpö-
tilaaeitarvitsenostaaasumismukavuudensaavuttamiseksi.
Hyvätiiveysvaikuttaamyösrakennuksenääneneristävyyteen
jamahdollisiinhajuhaittoihin.

Eristekerroksenkasvaessailmanpitävyydenmerkityskasvaa
merkittävästi.Paksuteristekerroksetpitävätrakenteenulko-
pinnanviileämpänäjajopienetkinyksittäisetilmavuotokoh-
datsaattavataiheuttaarakenteessaongelmia.

YLEISIMMÄT ILMAVUOTOKOHDAT 

Vuotoilma aiheuttaa noin 15–30 % lämmitysenergian-
tarpeestatavanomaisessapientalossa.Hyväänilmanpitävyy-
teenvaikuttavaterityisestirakentamisenlaatujahuolellinen
tiivistystyö. Pientaloissa yleisimmät ilmavuotokohdat ovat
yläpohjanjaulkoseinänliitoskohdassa.Myösikkunoidenja
ovienliitoskohdatulkoseinään,ulkoseinänjavälipohjanliitos
sekäläpiviennitovattyypillisestimerkittäviäilmavuotokohtia.

ILMANPITÄVÄN RAKENNUKSEN 
TOTEUTTAMINEN
Rakennuksen ilmatiiviys toteutetaan yleensähöyrynsulku-
kerroksella.Ilmanpitävänkerroksentuleejatkuayhtenäisenä
kokorakennuksenvaipanympärijahöyrynsulkumuovinjat-
kostentuleeliittyätiiviistitoisiinsa.Tähäneipäästäpelkäs-
tään hyvin suunniteltujen detaljien avulla, vaan työnjoh-
dollajatyöntekijällätäytyyollariittävätietämystiiviintalon
merkityksestäjamotivaatiotasentoteuttamiseen.Asennus-
työ on tehtävä huolella.

Muuratuillaharkkoseinillärakenteenilmanpitävyysperus-
tuupintakäsittelyihin.Harkkojenvälisetsaumateivätoleriit-
tävän ilmanpitäviä. Rakenteessa mahdollisesti esiintyvät
halkeamataiheuttavatmyösilmavuotoja.Harkkorakenteisen
rungonsisäpintatuleetasoittaa.Tasoitekerroksentuleeliittyä
huolellisestimuidenrakennusosiensekäikkunoidenjaovien
ilmanpitäviinkerroksiin.

Tiivistämisessätuleekäyttääpitkäikäisiäjatiiviydeltään
sopiviatuotteita,jottaliitoksetsäilyttäisivätilmanpitävyyden
kokorakennuksenkäyttöiän.Rakenteidenjaliittymientulee
myös kestää pieniä muodonmuutoksia ilman merkittäviä
halkeamiataimuitahaitallisiamuutoksia.Lähtökohtaisesti
rakennustuleekuitenkinsuunnitellasiten,ettämerkittäviä
muodonmuutoksiaeipääsesyntymään.

Rakennusaikanahöyrynsulkuunsyntyneetreiättuleepaikata
huolellisesti.Höyrynsulkukerroksestariippuennepaikataanjoko
vaahdottamalla,kittaamallataitarkoitukseensoveltuvallariittä-
vättartunta-jatiiviysominaisuudetomaavallateipillä.

Teippauspyritääntekemääntiivistäpintaavasten.Yksittäis-
tenputkienläpivienneissätiivistysvoidaantehdäläpivientilai-
poilla.Putkiläpiviennitvoidaantiivistäämyösvaahdottamalla
taielastisellakitillä,mikäliympäröiväpintaonriittävänjäykkä.

Puurankarakenteissa,joidenilmansulkunaonkalvo,usean
putkenläpivientientiivistämiseenvoidaankäyttääkauluksia.

Betonirakenteidenläpiviennitvoidaantiivistäävaahdot-
tamallataikittaamalla.Läpiviennitvoidaanputkenulkopuo-
leltatiivistäämyösvalamalla.Josläpivienninjuurentiivistys
halutaanerityisestivarmistaa,voidaantiivistysvieläviimeis-
telläkittaamallataivaahdottamalla.

Mikäli läpivienti tehdään osastoivaan rakenneosaan, ei
tiivistykseenvoidakäyttäätavallisiamuovituotteita.Tällöin
tuleekäyttäähyväksyttyjäpalokatkotuotteita.

Suuretjatyhjäätilaasisältävätvaipanläpäisevätkaapeli-
kanavatyms.onsuositeltavaatiivistääkanaviensisältäesim.
villasullonnallataipursottamallapolyuretaanivaahtoaput-
keenasennetunmuovipussinsisään.Tiivistyksettuleetoteut-
taaniin,ettäkaapeleitajajohtojavoidaantarvittaessalisätä
japoistaakanavasta.

Savuhormienläpivienneissätuleeottaahuomioonpalo-
määräystenasettamatrajoitukset.

MääräyksetonannettuSuomenRakentamismääräysko-
koelmanosassaE3Pientensavupiippujenrakenteetjapalo-
turvallisuus.
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Rakennuksenvaipantuleeollakauttaaltaanilmatiivisjayhtenäinen.Ilmatiiviidenkerrostentuleelimittyätiiviistitoisiinsa.
Ilmatiiviyden kannalta olennaista kaikilla tiivistys menetelmillä on työn huolellisuus sekä detaljien ja työn suunnittelu 
kohdekohtaisesti. 

4 TIIVISTYSOHJEET JA DETALJIT
ALAPOHJAN JA SEINÄN LIITTYMÄ

MAANVARAINEN ALAPOHJA 
Ilmanpitävätrakenteetedesauttavathyvänsisäilmansaavut-
tamista.Tämäkoskeeeristyisestialapohjarakenteita, joissa
rakanteen läpivirtaava ilma tuoyleensämukanaanpaljon
epäpuhtauksia.Yksihaitallisimmistaalapohjienilmavuoto-
kohdistasisäilmanvirtaavistayhdisteistäonradon-kaasu.

Maanvastaisinaalapohjinakäytetytpaikallavaletutteräs-
betonilaatat ovat rakenteina riittävän ilmanpitäviä, joten
suurinhuomiotuleekiinnittäärakenteenliitoksiinsekäläpi-
vientientiivistämiseen.

Läpivientiputketlaatankeskiosallavoidaanputkenulko-
puoleltatiivistäävalamalla.Josläpivienninjuurentiiviyshalu-
taaneristyisestivarmistaa,voidaantiivistysviimeistellävielä
kittaamalla.Suurettyhjäätilaasisältävätläpivientivaraukset
onsuositeltavaatiivistäämyössisäuoleltaesimerkiksitiiviillä
villasullonnallataiasettamallavarausputkensisäänmuovi-
pussi,jokavaahdotetaantäyteenpolyuretaanivaahtoa.Kun
varausputkihalutaanottaakäyttöön,voidaanpolyuretaani-
vaahtovetäämuovipussissaputkestapois.

Maanvaraisenlaatanjaulkoseinänliitostiivistetäänbitu-
mikermikaistalla, joka estää samalla maaperästä tulevan
radoninjamikrobienkulkeutumisensisäilmaan.

Halkeilematonpaikallavalettulaattaitsessäänonriittävän
tiivis ilmanerillistä ilmansulkua,muttarakenteenliitokset
muihinrakennusosiinsekäläpiviennittuleetiivistäähuolel-
lisesti.Samoinlaattaanmahdollisestisyntyväthalkeamaton
tiivistettäväennenpinnoitusta.

1. Ulkoseinäsokkelinsisäpintatasoitetaanweber.vetonit137
Oikaisulaastillabetonilaatanyläpinnantasoon.
2.Tasoitekerroksenepätasaisuudetpoistetaanradonkaistan
alueelta(>250mmbetonilaatanalapinnasta)hiomallaennen
radonkaistanasentamista.

3.Radonkaistanaluesivellääntarvittaessakumibitumiker-
roksella(BIL20/85).Radonkaista(polyesteritukikerroksinen
TL2-luokankumibitumikermiesim.PintaPolarFireSmarttai
Kerabit3000U)kiinnitetäänesim.kuumailmapuhaltimellaja
painetaantiiviistisokkeliavasten.Kiinnitystapahtuupuolen-
kaistan(noin250mm)leveydeltäbetonilaatanalapuolelta.
Loppuosakaistastakiinnitetäänväliaikaisestimekaanisten
kiinnikkeidenjapuulistanavullakaistanyläreunastaseinää
vasten.Lattiaeristeidenasennuksenjälkeenradonkaistakään-
netääneristeenpäälle.Pituussuunnassakermit limitetään
≥50mm/valmistajanohjeenmukaan.
4.Asennetaanmahdollinenlisäeristyssokkeliavasten.
5. Betonilaatan irrotuskaista asennetaan sokkelia vasten.
Kaistakatkaistaanlaatantasostalaatanvalunjälkeen,ennen
seinienpinnoitusta.
6. Umpisoluinen polyeteeninauha sullotaan seinän ja lat-
tianrakoonnoin20mm:nsyvyyteen.Rakoimuroidaanhuo-
lellisestijapohjustetaantarvittaessapohjusteaineella(esim.
SikaPrimer-3).Loppuosaraostatiivistetäänelastisellasauma-
massalla(esim.Sikaflex-15LM).

Huom! Tiivistys tehtävä mahdollisimman myöhään, juuri 
ennen lopullista pinnoitusta.

3 YLEISTÄ TIIVISTYKSESTÄ

HÖYRYNSULUN ASENNUS

Ilmansuluntuleeollaehjäjayhtenäinen.Saumattuleesaada
pysyvästitiiviiksiteippaamalla.Liitoksetmuihinkivirakentei-
siinrakennusosiintiivistetäänsoveltuvallaliitoskangaskais-
talla.Höyrynsulkumuovisuositellaanasennettavanyläpoh-
jaan kattotuolien suuntaisesti tai käyttäen apukoolauksia
detaljinF60210mukaisesti.Muovinjatkoskohtatehdäänkat-
totuolikannattajanalapaarteenkohdalle,jottaliitossaadaan
tiivistettyäpuristusliitoksena.Höyrynsulkumuovituleelimit-
täävähintään150mm.Reikien tekoahöyrynsulkuun tulee
välttää,koskaniitäonhankalasaadajälkikäteentiiviiksi.

KALUSTEASENNUKSET 

Ulkoseinien kohdalla kalusteiden taustakohdat tulee aina
tasoittaa weber.vetonit seinätasoitteella ennen kaluste-
asennustyötä.Tasoitustoimiiseinänilmansulkuna.

ALASLASKETUT KATOT 

Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen seinäosa tulee aina
tasoittaaweber.vetonitseinätasoitteella.Tasoitetoimiiilman-
sulkuna.
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RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA
Kivirakenteinentuulettuvaalapohjatehdäänyleensäontel-
laatoista,joidenalapuolelleonkiinnitettyvalmiiksilämmön-
eristyslevy.Samoinkuinbetonielementtirakenteistenyläpoh-
jienkohdalla,myösalapohjienelementtisaumatvaativateril-
lisenilmansulkukerroksen,koskasaumavaluihintuleekäytön
aikanahalkeamia,joistailmapääseevirtaamaan.Lämmön-
eristekerroksenyhtenäisyydenvarmistamiseksielementtien
alapuoliseneristekerroksensaumattulisivaahdottaapoly-
uretaanivaahdollatiiviiksi.Mikäliontelolaatastonpäälletulee
yhtenäinenpintabetonilaatta,voidaansitäpitäärakenteen
riittävänilmanpitävyydenvarmistavanakerroksena,eikäerilli-
siäilmansulkukaistojasaumoissatarvita.Läpiviennitvoidaan
tiivistääsamoinkuinmaanvastaisillaalapohjilla.

Ryömintätilaisessa alapohjassa tulee huolehtia laatan
alapuoliseneristekerroksensaumojentiivistämisestä.Mikäli
ontelolaatastonpäälletuleeerillinenpintabetonilaatta,sitä
voidaan pitää riittävänä ilmansulkuna eikä erillisiä ilman-
sulkukaistojatarvita.

YLÄPOHJAN JA SEINÄN LIITTYMÄ 

PUURAKENTEINEN YLÄPOHJA
PuurakenteisetyläpohjaratkaisutovatSuomessahyvinylei-
siäsekäpuurankaseinienettäkivirakenteistenseinienkanssa
yhdistettynä.Samoinkuinpuurankaseinissä,myöspuuylä-
pohjissa ilmansulkukerros toimii myös höyrynsulkukerrok-
senajasijoittuusiksirakenteensisäpintaan.Ilmansulkuvoi
tässäkintapauksessaollajokokalvomainentailevymäinen
kerros.

Kalvomaisia ilmansulkuja käytettäessä tulee varmistaa
etteivät lämmöneristeet pääse painamaan ilmansulkukal-
voataisenjatkokohtaaniin,ettäkalvotaijatkoskohtaajan
myötävenyytaimeneerikki.Levymäisetlämmöneristeetovat
yleensäniinjäykkiä,etteiniidenomapainorasitanormaalilla
alapuolisellakoolauksella(k400)tuettuailmansulkukalvoa
liikaa.Tämänvuoksisuositellaankinlevymäisenlämmöneris-
teenkäyttöäalimpanakerroksenamyösmuutenpuhalletta-
villa lämmöneristeilläeristetyssäyläpohjassa. Levymäinen
lämmöneristepuhallettavaneristeenallapienentääpuhallet-
tavanlämmöneristeenmahdollistenasennusvirheidenaihe-
uttamiakylmäsiltaongelmia.Kevyetpuhallettavatlämmön-
eristeet voidaan asentaa yläpohjissa suoraan kalvomaisen
ilmasulunvaraan,joskalvonhaitallinenpainumaonestetty
alapuoleltariittäväntiheällärimoituksellatailaudoituksella.

Ilmansulkukalvon jatkokset tuleeyläpohjissa limittää ja
teipatayhteen.Teipillätuleetällöinollariittävätartuntakyky
japitkäaikaiskestävyys.Varmempiratkaisuonvieläpuristaa
teipattujatkospuurimoillatiiviistiyhteen.Ristikoidenväliin
tulee puristusliitosta varten asentaa tällöin vastakappale-
rimat.

Solumuovieristelevyistä tehtyä ilmansulkukerrosta käy-
tettäessä levyjenvälisetsaumatsaadaan tiiviiksivaahdot-
tamalla.Levytovatyleensäniinjäykkiä,ettänekestävätylä-
puolisen lämmöneristeen painon rikkoutumatta. Sauman
paksuudentulisitässäkintapauksessaollavähintään20mm
jaleveyden10mmvaahdotuksenonnistumisenvarmistami-
seksi.Saumatvoidaantarvittaessavaahdotuksenlisäksivielä
teipatariittävänmuodonmuutoskyvynomaavallateipillä.Täl-
löinrakenteenilmanpitävyyssäilyykäytönaikana,vaikkakos-
teudenvaihtelustajohtuvatpuurakenteidenliikkeetaiheut-
taisivatvaahtosaumaanhalkeaman.

Ilmansulkukalvoajalämmöneristettävoidaantukeamyös
alapuolisellarakennuslevyllä,mikäparantaajatkostenteip-
paustenpitkäaikaiskestävyyttä.Toisaaltalevytyshankaloittaa
alaslaskurimojenkiinnitystäristikkoon.

Alakatoissakuljetetaanuseinpaljonsähköjohtoja, joten
molempien ilmansulkuuvaihtoehtojenkanssa tulee ilman-
sulunjasisäverhouslevynväliinjättääriittäväasennusvara.
Alaslaskurimojenvälisaasisäverhouslevyntaipaneeleiden
kiinnityksenvuoksiollaenintään400mm(k400).Levymäi-
silläilmansuluillataikunilmansulkukalvonalleasennetaan
rakennuslevy,asennusvälisuositellaantehtäväksiristiinkoo-
lattuna,jottasähkövetojavoidaankuljettaakatossamolem-
piinsuuntiin.

KIVIRAKENTEINEN YLÄPOHJA
Ontelolaattajamuutteräsbetonielementitsekäkevytbetoni-
elementit ovat rakenteena pääsääntöisesti ilmanpitäviä,
muttaelementtienvälisetsaumatonyläpohjissailmanpitä-
vyydenvarmistamiseksi tiivistettäväerikseen.Saumavalui-
hin tuleekäytännössäainahalkeamia, joista ilmaapääsee
rakennekerroksenläpi.Erityisestihalkeamiahavaitaanele-
menttienpäätysaumoissa.Tiivistämättömistäelementtisau-
moistapääseekonvektionmukanayläpohjanlämmöneriste-
kerrokseen helposti suuria määriä kosteutta, koska raken-
nuksenyläpohjaonyleensäylipaineinen.Etenkinpelkästään
ylimmäneristekerroksenurienkautta tuuletetuissaumpi-
katoissa tämä aiheuttaa ongelmia. Ontelolaattayläpohjan
ilmanpitävyyden ja eristyisesti yläpohjan kosteusteknisen
toimivuudenvarmistamiseksielementtienvälistensaumo-
jenyläpuolelletuleeasentaailmansulkukaistat,esimerkiksi
joustavatbitumikermit.

Alapuolisillatasoitekerroksillaeisaavutetayhtävarmasti
hyvää ilmanpitävyyttä, koska myös niihin tulee halkeamia
juurisaumojenkohdalle.Lisäksienitenkosteusrasitetuissa
tiloissa(märkätilat)ontelolaatastoaeiyleensätasoitetasisä-
puolelta,koskatiloihinrakennetaanIV-hormejavartenalas-
laskettukatto.

Bitumikermikaistan tulee kestää rikkoontumatta alus-
tanpienetliikkeet,mikätäytyymyösottaahuomioonkais-
taakiinnitettäessä.Kaistansuositeltavaleveysonvähintään
200mm.Varsinaisissaliikuntasaumoissa,kaistojentuleeolla
riittävältäleveydeltäalustastairrotettuja.
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KATON HÖYRYNSULUN LIITOS ULKOSEINÄÄN 
SIVUSEINILLÄ – PUUYLÄPOHJA
1. Ylimmänharkonyläpintaoikaistaantarvittaessa.
2. Yläjuoksunjaseinänväliinasennetaantiivistyskaista(esim.
polyeteenikaista).
3.YläjuoksukiinnitetäänRST-kierretangoink600jakiriste-
tään.Asennetaankattokannattajat.
4.Höyrynsulku0,2mm(PELE200,standardinSFS-EN13984:en
mukainenkalvo)laskostetaanjataitetaanyläjuoksuavasten
noin50mmleveydeltä jakiinnitetäänalustavastinitojalla
k100...k150.
5.ContegaPV-liitoskankaanliimareunapainetaanhöyryn-
sulunpystytaitostavasten.Liitoskangaskiinnitetääntasoite-
massallaseinäänlastaaapunakäyttäen.Kiinnityksessäliitos-
kankaan verkko-osa sekä noin 3 cm huopakangasosuutta
taittuvatseinäosalle.Loppuosahuopaosuudestakiinnittyy
höyrynsulkumuoviin.
6.Liitoskankaanjamuovinpäälleasennetaanrima44x44mm,
kiinnitysruuveinR3.5x60k300.Liitoksessaonhuolehdittava
siitä,ettärimapuristuutasaisestiyläjuoksuavasten.
7. Ristiinkoolausrakennetyypinmukaan.
8.Katonverhousrakennetyypinmukaan.
9.SeinätasoitetaanSaint-GobainWeberOyAb:nohjeiden
mukaan.

KATON HÖYRYNSULUN LIITOS ULKOSEINÄÄN 
PÄÄTYSEINILLÄ – PUUYLÄPOHJA
1. Päätyseinääntehdäänweber.vetonitseinätasoitteellatasoi-
tekaista,jonkaalapintatuleenoin100mmallevalmiinkatto-
pinnanjayläpintanoin50mmylieristetason.
2.Tukipuu50x100mmkiinnitetäänseinääntulpparuuvein
R5.0x100k400.
3. Kattokannattajien asennuksen jälkeen asennetaan
höyrynsulku0,2mm(PELE200,standardinSFS-EN13984:en
mukainenkalvo)reunalaskostukipuutavasten.Höyrynsulku
kiinnitetäännitojallak100..k150.
4. Contega PV kankaan teippiosa kiinnitetään tukipuun
50x100mm ulommaiseen reunaan ja painetaan muovia
vasten.Liitoskangaskiinnitetääntasoitemassallajalastalla
painaenseinäävasten.Kiinnityksessäliitoskankaanverkko-
osasekänoin3cmhuopakangasosuuttataittuvatseinäosalle.
Loppuosahuopaosuudestakiinnittyyhöyrynsulkumuoviin.
5.Kattokoolauksen1.kerrosasennetaan.
6.Koolaustenväliinasennetaan22x50puristusrima,kiinnitys
R3.5x50k300.Liitoksessaonhuolehdittavasiitä,ettärimapuris-
tuutasaisestitukipuutavastenjaettäliitoksetovattiiviitä.
7. Koolauksen2.kerrosasennetaan.
8.Katonverhousrakennetyypinmukaan.
9.SeinätasoitetaanSaint-GobainWeberOyAb:nohjeiden
mukaan.
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Yläpohjan
lämmöneristys 1

Yläpohjan
lämmöneristys 1

150 150

KATON LIITOS ULKOSEINÄÄN SIVU- JA PÄÄTYSEINILLÄ - 
KIVIRAKENTEINEN YLÄPOHJA 
Ontelelaattojen sauma valetaan täyteen, jonka jälkeen
saumojenpintatasoitetaanesim.puuhierrolla.

Saumavalujen liitoskohtaan asennetaan 200 mm
leveätiivistekaista(esim.PintapolarFireSmart,asennus
kuumailmapuhallintakäyttäen)

KANTAVAN VÄLISEINÄN JA PUUYLÄPOHJAN LIITTYMÄ
Kantavanväliseinänyläosaoikaistaanjatasoitetaanennen
tiivistyskaistan sekä höyrynsulkukaistaleen asentamista.
Höyrynsulkukaistaleen tulee olla riittävän leveä, jotta se
voidaanlimittääjateipatavarsinaisenhöyrynsulkumuovin
kanssarakennedetaljinF60208mukaisesti.

KATON HÖYRYNSULUN JA ULKOSEINÄN LIITOS 
SISÄNURKASSA
Sivuseinälle asennetaan Contega PV kangas (det F60205),
joka käännetään nurkassa päätyseinälle 50 mm. Pääty-
seinälleasennettavaContegaPVkangas(detF60206)vie-
däänsisänurkkaanasti,sivuseinältätulevankankaanpäälle.

Sisänurkansivuseinänyläkulmaan,kankaidenliitoskoh-
taan,asennetaanTesconNo1 teippi (leveys60mm)liittä-
mään sivuseinän ja päätyseinän Contega kankaat yhteen.
Kangasasennetaansiten,ettäpuoletsenleveydestäkäänne-
täänsivuseinällejapuoletkatonsuuntaan.

IKKUNA- JA OVILIITOKSET 

Ikkunoiden ja ovien liittymät ulkoseinärakenteeseen
tiivistetäänpolyuretaanillajaelastisellakittaukselladetaljin
F60204mukaisesti.

1. Mineraalivillan.1/3karmisyvyydestä
2.PU-vaahton.2/3karmisyvyydestä
3.Elastinensaumausmassaesim.Sikaflex-15LM
4. weber.vetonittasoite

Ikkuna-jaovikarmientiivisteidenkuntojatoiminta
suositellaantarkistettavanmyösniidenasentamisen
yhteydessä.
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PUTKILÄPIVIENNIT

Työnhuolellisuudellaonsuurivaikutusläpivienninilmanpitä-
vyyteenvalitustatiivistysmenetelmästäriippumatta.Heikosti
tiivistetyt läpiviennit aiheuttavat huomattavia paikallisia
ilmavuotoja,joidenmukanarakenteisiinvoisiirtyämerkittä-
viämääriäkosteuttataisisäilmaanvoisiirtyämuunmuassa
mikrobeja.

Yksittäistenputkienläpivienneissätiivistysvoidaantehdä
läpivientilaipoilla. Putkiläpiviennit voidaan tiivistää myös
vaahdottamallataielastisellakitillä,mikäliympäröiväpinta
onriittävänjäykkä.

Puurakenteissa, joiden ilmansulkuna on kalvo, usean
putkenläpivientientiivistämiseenvoidaankäyttääsolumuovi-
eristyslevystä tehtyjä kauluksia. Läpivientikohtaan vaahdo-
tetaan puurakenteiden väliin jäykkä solumuovieristyslevy,
johonläpivientiputketvoidaansenjälkeentiivistäävaahdotta-
malla.Ilmansulkukalvontiivistyskaulukseenvoidaantehdäesi-
merkiksiteippaamallataijättämälläkalvokahdensolumuovi-
eristyslevynväliin.

2
1

PUTKILÄPIVIENNIN TIIVISTYS ALAPOHJARAKENTEESSA
1. Maanvaraisessaalapohjassaläpivientiputkenympärillease-
tetaanirrotuskaista,esim.umpisoluinenpolyeteeninauha.Irro-
tuskaistakatkaistaanlaatantasostalaatanvalunjälkeen,kui-
tenkinennenpinnoitusta.
2.Seinänjalattianrakoonsullotaanumpisoluinenpolyetee-
ninauha noin 20 mm:n syvyyteen. Ennen tiivistemassan
asentamistarakoimuroidaanhuolellisesti japohjustetaan
pohjusteaineella(esim.SikaPrimer-3).Jäljellejäävärakotii-
vistetäänelastisellatiivistemassallaesim.Sikaflex-15LM.

PUTKILÄPIVIENNIN TIIVISTYS YLÄPOHJASSA
Höyrynsulkukalvollisissapuuyläpohjarakenteissayksittäisten
putkienläpiviennintiivistyssuositellaantehtäväksitarramai-
sillaläpivientilaipoilla.Teippauspyritäänainatekemääntii-
vistäpintaavasten.

Useamman putken läpivientien tiivistämiseen voidaan
käyttäämuovieristyslevystätehtyjäkauluksia.Tällöinjäykkä
muovieristyslevy vaahdotetaan polyuretaanivaahdolla
puurakenteiden väliin, jonka jälkeen läpivientiputket
tiivistetään siihen vaahdottamalla. Höyrynsulkumuovi
tiivistetään kaulukseen teippaamalla.Vaahdotusuran tulee
olla vähintään 10 mm, jotta vaahdotus ulottuu hyvin levyn
takareunaansaakka.

Kivirakenteissayläpohjassaputkiläpiviennitsuositellaan
tiivistettäväksivaahdottamallataielastisellasaumamassalla.

SÄHKÖJOHDOT JA -PISTORASIAT
Sähköpistorasiatjasähköjohdotsuositellaansijoitettavaksi
väliseiniin. Sisäkaton levytys- tai paneloinnin alustaksi
suositellaan kattokannattajien alapintaan ristikoolausta,
jolloinsähköjohtovedotvoidaankuljettaajokasuuntaan.

Läpiviennitkivi-jahirsirungontailevymäisenilmansulun
läpi voidaan tiivistää vaahdottamalla tai kittaamalla. Kivi-
rakenteissaläpiviennitvoidaanputkenulkopuoleltatiivistää
myösvalamalla,esimerkiksiteräsbetonilaatoissa,josläpivien-
ninjuurentiiviyshalutaaneristyisestivarmistaa,voidaantii-
vistysvieläviimeistelläkittaamallataivaahdottamalla.

Mikäli läpivienti tehdään osastoivaan rakenneosaan, ei
tiivistykseenvoidakäyttäätavallisiamuovituotteita.Tällöin
tuleekäyttäähyväksyttyjäpalokatkotuotteita.Rakennuksen
vaipparakenteiltaeikuitenkaanyleensäedellytetäosastoi-
vuutta.

Läpivientejätiivistettäessätuleeerityisestivarmistuakäy-
tettävientuotteidenriittävästätartunnastaläpivientikappa-
leeseensekätiivistystuotteidenpitkäaikaiskestävyydestä.
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HORMIT

Leca®horminsuojaetäisyysvaatimuspuurakenteistaonvähintään20mm(RakMKE3).
HorminjapuuyläpohjanvälinentiivistystehdäänrakennedetaljinF60207mukaisesti.

MÄRKÄTILAT JA SAUNA

Ilmanpitävyydenkannaltamärkätiloissatuleeerityisesti
kiinnittäähuomiotaalaslasketunkatonyläpuolisentilan
ulkoseinäliitosten ilmatiiviyteen. Märkätilaa ja saunaa
koskevatyleiset työohjeetonesitettyesitteessäVetonit
VedeneristysTyöohjeet8-70.

HÖYRYNSULKUUN SYNTYNEIDEN 
REIKIEN PAIKKAUS

Reikientekoahöyrynsulkuuntuleevälttää,koskaniitäon
vaikeatiivistääjälkikäteen.Höyrynsulkumuoviintulleetviil-
toreiät voidaan paikata tiivistysteipillä. Isompien reikien
kohdalletehdäänpaikkapala,jokatiivistetäänreunoiltaan
huolellisesti toisen muovin päälle. Limityksen tulee olla
150mm,liiansuurilimityssaattaaaiheuttaakondenssion-
gelmiajaliianpienilimitysvoiollavaikeatehdätiiviiksi.

1. Leca® hormi tasoitetaan sementtisideaineisella weber.
vetonittasoitteellatai137Oikaisulaastilla.Tasoituksentulee
ulottuavähintäänapukoolauksen/kattoristikonalapinnan
tasoonasti.
2. Apukoolaus 50x100 mm tai kattoristikko asennetaan
Leca®horminympärillehuomioidensamallahormityypin
vaatimasuojaetäisyys.
3. Palovilla≥20mm,esim.Leca®horminläpivientieristetai
ULTIMATEpalonsuojalevyUPS4.0Alu1asennetaanapukoo-
lauksenjahorminväliin.Palovillaasennetaansiten,ettäsen
yläpintanouseenoin100mmyläpohjaeristeenyläpintaa
korkeammalle.Palovillanalapintatuleeapukoolauksenala-
pinnantasalle.
4. Höyrynsulkumuovi0,2mm(esim.PELE200,standardin
SFS-EN13984:enmukainenkalvo)asennetaanapukoolausta
vastensiten,ettähöyrynsulkumuoviinsyntyypienilaskostus
jakiinnitetäänapukoolaukseennitojallak100..k150.
5. Leca®hormintiivistysteippitaiTesconNo1teippi(koko-
naisleveys150mm)kiinnitetäänsaumakohtaansiten,että
teipin reuna asettuu apukoolauksen huoneen puoleisen
reunan tasoon. Teipin toinen puoli kiinnitetään hormia
vasten.Teipinasennusaloitetaanapukoolauksenhuoneen
puoleisestareunastahormiakohden.
6. Asennetaankatonristiinkoolauksen1.kerros.
7. Koolausten väliin asennetaan 22x50 mm puristusrima,
kiinnitysapukoolaukseenR3.5x50k300.Liitoksessaonhuo-
lehdittavasiitä,ettärimapuristuutasaisestiapukoolausta
vastenjaettäliitoksetovattiiviitä.
8. Asennetaanristiinkoolauksen2.kerros.Ristikoolauksenja
horminvälinentilatäytetäänpalovillalla.
9. Katonverhoustehdäänrakennetyypinmukaan.
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5 TUOTETIETOJA JA LIITTEET

TUOTETIETOJA

weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti / Saint-Gobain Weber Oy Ab
Sementtipohjainenkuitujasisältävälaastiulko-jasisärappauksiin.
Laastillaonerityisenhyvätartuntaalustaan.Suurinraekokonoin
1,2mm.Kerrospaksuuskiviaineisillapinnoilla2–15mm.

weber.vetonit 137 OIkaisulaasti / Saint-Gobain Weber Oy Ab
Kuituvahvisteinensementtilaastiharkkosokkeleiden
oikaisemiseenulkotiloissa.Sokkelilaastiavoidaankäyttäämyös
kiviaineistenseinienoikaisemiseensisätiloissa.

ISOVER VARIO KB3 / Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
KäytetäänensisijaisestiIsoverVarioDuplexhöyrynsulun
tiivistämisessä.KB3-teippiäkäytetäänsisätiloissajasillävoidaan
tiivistäämyösmuitakalvomaisiamateriaaleja(PA,PE,PU,PP,ALU,
paperi).KB3-teippiäeitulekäyttääläpivientiensaumauksessa
eikäikkuna-janurkkaliitoksienteippauksissa.

ISOVER VARIO MultiTape SL / Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
KäytetäänensisijaisestiISOVERVARIODuplexhöyrynsulun
tiivistämisessä.MultiTapeSLvoidaankäyttääsisä-jaulkotiloissa
jasillävoidaantiivistäämyösmuitakalvomaisiamateriaaleja
(eialuskatetta).

Contega PV / Redi-Yhtiöt Oy  
Höyrysulunliitoskangasilman-jahöyrynsulkujenilmatiiviiseen
kiinnittämiseentasoitettaviinkivi-jabetonirakenteisiin.

Isover SK-C / Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Käytetäänmineraalivillakaistana.

RKL-FACADE-saumausteippi / Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Teippi,jotavoidaankäyttäätuulensuojalevyjenteippaukseen.

Nullfire M701 tai Tremstopp33 / tremco illbruck International GmbH
Palonkestäväelastinentiivistysmassa.

SikaBoom-F / Oy Sika Finland Ab
Paloeristysvaahto.

Tescon No 1 / Redi-Yhtiöt Oy  
Joustavaallround-höyrynsulkuteippiLVIS-putkien
läpivientienjakaikkienproclima-höyrynsulkujen
kiinnittämiseen.

Contega FC / Redi-Yhtiöt Oy   
Höyrynsulkuteippiikkunoidenjaoviensekäläpivientien
tiivistämiseenkivi-jabetonirakenteissa.

Intello / Redi-Yhtiöt Oy 
Ilmatiivishöyrynsulkukangas.

Sikaflex-15LM / Oy Sika Finland Ab 
1-komponenttinen,ilmankosteudenvaikutuksesta
kovettuva,polyuretaanipohjainenelastinensaumamassa
rakennesaumoihin.

Sika Primer-3 / Oy Sika Finland Ab  
1-komponenttinen,epoksi-polyuretaanipohjainenpohjuste
huokoisillealustapinnoille.

PintaPolar FireSmart / Icopal Oy
TL2-luokanpintakermi,jonkakiinnittämiseeneitarvita
tulta.Kermionkauttaaltaanliimautuva,senalapinnassa
onmuovillasuojattuliimapintajayläpinnassa
liuskekivisirote.

Tremco Nullfire B150 / Tremco Illbruck International GmbH 
Palonkatkaisevakaulusmuoviputkille:esim.

Irroituskaista umpisolu-PE / Meltex 
Umpisoluinensolupolyeteenikaistaesim.lattialaatanja
seinänväliinennenvalua.

Kumibitumikermikaista: TL2-luokan Kumibitumikaista 
K-MS 170/3000 esim. Kerabit 3000U 
Kumibitumikermienkiinnitystarvittaessa:BIL20/85
Kumibitumikermiensaumat:Kuumabitumi

SikaFinish-HM / Oy Sika Finland Ab
Akryylimassa,elastinensaumojentiivistyksen
viimeistelyyn.
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LIITTEET

RAKENNEDETALJIT
F60201 MaanvaraisenalapohjanliittymäKahi-ulkoseinään,Radonsuojaus,LattiassaStyrofoam-eristys
F60202 MaanvaraisenalapohjantiivistysKahi-ulkoseinään,Radonsuojaus,Lattiassakevytsoraeristys
F60203 Putkiläpiviennintiivistys,Maanvarainenalapohja
F60204 Ikkunanjaoventiivistys,Kahi-ulkoseinä
F60205 Katonhöyrynsulunliitosulkoseinäänsivuseinillä,Kahi-ulkoseinä,Puurakenteinenyläpohja
F60206 Katonhöyrynsulunliitosulkoseinäänpäätyseinällä,Kahi-ulkoseinä,Puurakenteinenyläpohja
F60207 Leca-horminläpivienti,Suojaetäisyysvaatimusvähintään20mm,Puurakenteinenyläpohja
F60208 Katonhöyrynsulkukantavanväliseinänjapuuyläpohjanliittymässä
F60209 Katonhöyrynsuluntiivistysputkiläpivientiin
F60210 Katonhöyrynsulunjatkoksentiivistys
F60211 Elementtisaumojentiivistysontelolaattayläpohjassa,Keskisauma
F60212 Elementtisaumojentiivistysontelolaattayläpohjassa,Päätysauma
F60213 Elementtisaumojentiivistysontelolaattayläpohjassa,Sivusauma
F60214 Sähköputkenläpivientiseinästäkattoon,Kahi-ulkoseinä,Puurakenteinenyläpohja
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TIIVEYSPÖYTÄKIRJA, KAHI-TALON ULKOVAIPAN ILMANPITÄVYYS

Kohde:

Osoite:

MAANVARAINEN ALAPOHJA Kyllä Ei

Sokkeli on tasoitettu sisä- ja ulkopuolelta weber.vetonit 137 Oikaisulaastilla. l l
Radoneriste PintaPolar FireSmart on asennettu detaljin F60201 mukaisesti. l l
ULKOSEINÄT

Ulkoseinien yläosan sisäpinnat on tasoitettu weber.vetonit seinätasoitteella eristeen yläpintaan saakka. l l
Ulkoseinille tulevien kalusteasennuksien taustat on tasoitettu kauttaaltaan weber.vetonit seinätasoitteella. l l
Alaslasketun katon yläpuolinen seinäosa on tasoitettu weber.vetonit seinätasoitteella. l l
PUURAKENTEINEN YLÄPOHJA

Kattotuolien alapinnassa on vähintään standardin SFS-EN 13984:en mukainen höyrynsulkumuovi. l l
Höyrynsulkumuovin jatkoskohdat on limitetty 150 mm. l l
Höyrynsulkumuovin liitos- ja jatkoskohdat sijoittuvat kattotuolin suuntaisesti kattotuolin alapaarteen kohdalle tai ne 
tuetaan lisärimoin. l l
Höyrynsulkumuovin jatkoskohta on teipattu Tescon No 1 tai ISOVER VARIO KB3 tai ISOVER MultiTape SL -teipillä. l l
Alapaarteen kohdalla höyrynsulkumuovin limityskohdassa on teippauksen lisäksi puristusliitos. l l
Yläpohjan ja ulkoseinän liitoskohdassa on Contega PV -liitoskangaskaista. l l
Liitoskohdan kangaskaista on asennettu puristusliitoksena höyrynsulkumuoviin. l l
KIVIRAKENTEINEN YLÄPOHJA

Ontelolaattojen yläpuoliset saumat on tiivistetty kumibitumikermillä. l l
Alapohjalaatan ja ulkoseinän välinen liittymä kohta on tehty detaljin F60201 mukaisesti. l l
LÄPIVIENNIT (LVIS)

Puuyläpohjan läpivientien kohdalla on käytetty kaulusrakennetta tai tiiviys on varmistettu Tescon No 1 tai ISOVER Multi-
Tape SL -teippauksella. l l
Maanvaraisen alapohjan putkiläpivienti on tiivistetty polyeteeninauhalla ja lopuksi tiivistetty Sikaflex-15LM saumaus-
massalla detaljin F60203 mukaisesti. l l
HORMILÄPIVIENNIT

Hormiläpivienti on tehty detaljin F60207 mukaisesti ja tiivistys varmistettu Leca hormin tiivistysteipillä tai 
Tescon No 1 -teipillä. l l
IKKUNAT JA OVET

Ulkoseinän ja ikkunan tai oven karmin välinen liitoskohta on tiivistetty huolellisesti polyuretaanilla ja mineraalivilla-
eristeellä sekä elastisella massalla detaljin F60204 mukaisesti. l l
MUUTA

Rakenteet on kuvattu lämpökameralla rakennuksen sisäpuolelta. l l
Tässä kohteessa on noudatettu Saint-Gobain Weber Oy Ab:n ohjetta "Kahi-kivitalon tiivistysohjeet 4-34". l l

Paikka  Aika  Vastaava työnjohtaja

Tiiveyspöytäkirjan tarkoituksena on varmistaa, että kivitalot on tiivistetty ohjeiden mukaisesti. Tiivistystyössä käytettävät tiivistystuotteet 
ovat toimivia rakenteessa ja niitä käyttäen uusien määräyksien mukaiset tiiveysvaatimukset täyttyvät rakennuksessa. Käytettäessä muita 
kuin Saint-Gobain Weber Oy Ab:n suosittelemia tiivistystuotteita, rakennuttajan tulee varmistua tuotteiden vastaavuudesta ja tiiveys-
ominaisuuksista.

Saint-Gobain Weber Oy Ab



Tilaukset ja toimituksia koskevat kysymykset
Asiakaspalvelukeskus
Jälleenmyyjät, puhelin 010 44 22 11
Rakennusliikkeet ja urakoitsijat 
puhelin 010 44 22 313
telekopio 010 44 22 300
tilaukset@e-weber.fi

Myynti
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet

Saint-Gobain Weber Oy Ab
Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
puhelin 010 44 22 00
telekopio 010 44 22 295
www.e-weber.fi


