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TIIVISTÄMISKORJAUKSET OSANA 

ONNISTUNUTTA KORJAUSTA 

AVATER loppuseminaari

Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta
Mari Turunen, THL



Kirjallisuuslähteet

• Hakamäki Heli. Toteutustavan vaikutus ulkovaipparakenteen sisäpinnan ilmanvuototiivistysten pysyvyyteen. Aalto-
yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Diplomityö. 2015. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201511205218

• Keinänen Hanna. Polyamidipohjaiset kapselointiratkaisut haitta-aineiden ja epäpuhtauksien torjunnassa. 
Teknillinen korkeakoulu, Rakennus-ja ympäristötekniikan osasto. Diplomityö. 2009.

• Laine Katariina. Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen sisäilmakorjauksessa. Koulutus-ja kehittämispalvelu 
Aducate, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. Opinnäytetyöt, Rakennusterveys. 2014.  
https://www2.uef.fi/documents/976466/2568699/LaineKatariina_virallinen2014.pdf/3db1e1b4-23f1-42c6-93fa-
165ee53fff5a

• Pulkkinen Eetu. Sisäilmaongelmia aiheuttavien lattiamattojen vaihtamiset ja lattiatason tiivistykset. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Rakennustekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. 2013. 
https://www.theseus.fi/handle/10024/57633

• Sobott Jimmy. Tiiveystarkastelut ja tiivistyskorjaukset liike-ja palvelurakennuksiin. Metropolia Ammattikorkeakoulu,  
Korjausrakentaminen. Insinööri (ylempi AMK), opinnäytetyö. 2014. 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/82613/Tiiveystarkastelut%20ja%20tiivistyskorjaukset%20liik
e-%20ja%20palvelurakennuksiin.pdf?sequence=1

• Tiivistyskorjaustyöpajan raportti/konsensusyhteenveto. Ohjeistusta rakenteiden tiivistämiseen 
sisäilmakorjausten yhteydessä. 26.8.2014.

• Tullila Ville. Rakennusten sisäpuolisten tiivistyskorjausten suunnittelu. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden 
korkeakoulu, Rakennetekniikka. Diplomityö. 2015.
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• Rakenteiden tiivistämistä ei tule käyttää vaurioituneiden 
materiaalien poistoon perustuvan homevauriokorjauksen 
vaihtoehtona vaan varmistustoimenpiteenä

• Tiivistämiskorjaus ei sovi kaikille rakenteille

• Rakenteita tule milloinkaan tiivistää ilman tutkimuksia, 
suunnittelua, korjauksen valvontaa ja seurantaa

• Tiivistämiskorjaussuunnittelu

– Tehdään aina kohdekohtaisesti (ei tule soveltaa muissa 
kohteissa)

– Edellyttää asiantuntemusta

– Edellyttää käytettävien materiaalien ja menetelmien tuntemista
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• Tiivistämiskorjauksissa käytettäville tuotteille ei ole viranomaisten 
asettamia vaatimuksia (materiaaleille kuitenkin olemassa yksittäisiä 
ominaisuuksia koskevia standardeja)

• Tiivistämiskorjauksen teknisen toteutuksen onnistuminen 
varmennetaan työmaalla mallityön toteutuksella ja 
tarkoituksenmukaisella laadunvarmistusmenettelyllä

• Tilojen käyttöönoton jälkeen korjausten onnistuminen varmistetaan

– Käyttäjiltä saatavalla palautteella

– Tiiveyden pysyvyyden määräaikaistarkastuksilla

• Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta on tarkastettava ja säädettävä 
aina tiivistämiskorjausten yhteydessä
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• Tiivistämiskorjausten epäonnistumiseen johtavia syitä ovat 
mm. 

– Puutteet suunnitelmien (+ tarpeeksi tarkkojen detaljien) 
laatimisessa ja työnaikaisessa laadunvarmistuksessa

– Työvirheet

• Lisätietoa tarvitaan

– Tiivistämiskorjausten pitkäaikaiskestävyydestä

– Tiivistämiskorjausten vaikutuksista sisäilman laatuun

• Mikä on onnistuneen tiivistyskorjauksen merkki?

– Suurin osa ilmavuodoista tiivistetty?

– Kaikki ilmavuodot tiivistetty?

– Käyttäjät eivät oireile?
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Yhteenveto

• Kirjallisuuslähteet keskenään samoilla linjoilla!

(median kärjistyksistä huolimatta)

• Tiivistyskorjaukset ovat yleisiä ja 

tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää, että 

ne tehdään huolellisesti ja tarkkaan 

harkituissa käyttökohteissa

• Vastakkainasettelun aika on ohi, se aiheuttaa 

vain riitoja, ei ratkaisuja

– Uskomuksista eroon, tietoa tilalle!



Kyselytutkimus

• Lähetettiin 22 kaupungille ja 14 yritykselle

– Kyselyyn vastasi yhteensä seitsemän kuntaa 

(vastausprosentti 32 %) ja seitsemän yritystä 

(50 %)

• Kyselyn laadintaan osallistui

– Mari Turunen, THL

– Tero Marttila, TTY

– Jussi Niemi, Kuntaliitto

– Juhani Pirinen, FCG



Tiivistyskorjaus

• Rakenteiden sisäpinnan tiivistämisellä eli 

tiivistyskorjauksella tarkoitetaan 

korjausmenetelmää, jonka ensisijaisena 

tavoitteena on estää hallitsemattomat 

ilmavirtaukset rakenteista ja ilmavirtausten 

mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy 

huonetilaan.



Tiivistyskorjaus

• Tiivistyskorjauksella estetään, ettei huoneilmaan oteta 

korvausilmaa rakenteiden läpi

– Maaperä ja useat ulkovaipparakenteet sisältävät 

käytännössä aina sisäilman laatua heikentäviä 

epäpuhtauksia

– Koneellinen poistoilmanvaihto ja erityisesti voimakas 

alipaine voivat lisätä epäpuhtauksien kulkeutumista



Kapselointi

• Ilmavirtausten (konvektion) lisäksi torjutaan 

rakenteen läpi (diffuusiolla) kulkeutuvia 

epäpuhtauksia

• Kapselointia käytetään säilytettäviin 

rakenteisiin syvälle ”imeytyneiden” haitta-

aineiden ja hajujen torjuntaan



KYSELYN TULOKSIA



Missä laajuudessa 

tiivistämiskorjauksia tehdään?



Käyttöikätavoitteet





Onko tehtävien tiivistämiskorjausten määrässä 

tapahtunut muutoksia vuosien myötä?



Saavuttaako käyttöohjeet 

todella käyttäjän?



Vastausten perusteella työn 

onnistuminen todennetaan



Ja seurataan



Yrityksillä kuntia vahvempi luottamus 

korjausten onnistumiseen 

(luonnollisestikin)



Päätelmiä

• Kyselyn perusteella kaupungit ja yritykset 

asennoituvat tiivistämiseen asiallisesti, mutta 

tiedon, osaamisen ja huolellisuuden osalta on 

kehitettävää

• Lähtökohtaisesti korjaamisessa on pyrittävä 

mahdollisimman kattavaan ratkaisuun

– Tiivistäminen on tyypillisesti osa ratkaisua, ei 

vaihtoehto



Päätelmiä

• Ilmavirtausten (ja diffuusion) ja niiden 

mukana siirtyvien epäpuhtauksien 

kulkeutumisen estäminen monimuotoisissa 

tiloissa on haastavampaa kuin veden 

eristäminen märkätilassa, mutta EI 

mahdotonta (ainakaan teoriassa).

• Pintojen puhtaus vaikuttaa erittäin 

merkittävästi tiivistysmateriaalien 

pysymiseen, eli korjauksen onnistumiseen



Päätelmiä

• Mallityösuoritus ei ole riittävä 

seurantatoimenpide, jos sisäilman laatu 

perustuu tiiveyden saavuttamiseen

– Kaikki työkohteet tulee tarkistaa ja 

korjaussuunnittelussa on varmistettava, että 

kaikki riskikohdat on otettu huomioon

• Yhä tarvittaisiin luotettavaa/puolueetonta 

näyttöä tiivistyskorjausten onnistumisesta

– Todentamismenetelmät ovat olemassa (mutta 

eivät aina käytössä?)



KIITOS!

Keskustelua, jos aikaa on


