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Uudisrakentamisen suunnittelu toteutetaan Suomessa rakennusmääräysten sekä hyvää 
rakennustapaa kuvaavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli näissä ohjeissa on puutteita, voivat 
suunnitteluratkaisut johtaa koko rakennuskannassa riskialttiisiin rakenneratkaisuihin ja 
mahdollisten riskirakenteiden syntyyn. Työssä tarkastellaan uusien betonielementtiraken-
nusten liittymien ja läpivientien tiiveyttä ja miten tiiveyttä ohjeistetaan. Alan tuotteet kehitty-
vät koko ajan, ja työssä tarkastellaan mahdollisuuksia uusien tuotteiden käytölle ilmatiivey-
den parantamisen kannalta. Työssä käsitellään asuinrakennusten tiiveyttä rakennesuunnit-
telun näkökulmasta.  
 
Lait, asetukset ja hyvää rakentamistapaa kuvaavat ohjeet edellyttävät hyvää tiiveystasoa 
rakennuksissa, ja tiiveyden tulee säilyä koko rakennuksen käyttöiän ajan. Energiatehok-
kuusvaatimukset tiukentuvat myös koko ajan, jolloin tiiveyden merkittävyys korostuu. Ilma-
tiiveyttä mitataan ilmanvuotoluvun ja lämpökuvauksen avulla. Suuret ilmavuodot ovat sallit-
tuja rakenteissa, mikäli kokonaistiiveys on tavoitellulla tasolla. Ilmavuodot sallitaan, vaikka 
tietyissä rakenteissa ilmavuodoilla on rakenteiden toimivuuden ja rakennusterveyden kan-
nalta merkittäviä vaikutuksia.  Ilmatiiveyden osalta suunnitteluohjeiden ja -ratkaisujen to-
dettiin olevan vakiintuneita, ja selkeä vaatimus ilmatiiveydelle voi jäädä rakennesuunnitel-
missa esittämättä. Nykyisillä suunnitteluohjeilla on useita riskipaikkoja toteutuksen ja käy-
tön aikana. Oikein ja huolellisesti tehtynä tiivistykset ovat toimivia, mutta käyttöiät loppuvat 
ennen rakennuksen käyttöikää. Liittymätiivistyksille ei suoriteta laadunvarmistusta asen-
nuksen jälkeen. Tiiveystarkasteluja ei myöskään suoriteta rakennuksen käyttöiän aikana, 
jolloin havaittaisiin uudet ilmavuotokohdat ja tarpeet tiivistysten uusimiselle.  
 
Uusia tiivistysmenetelmiä, kuten tiivistysteippejä, kehitetään koko ajan lisää. Uusien mene-
telmien avulla voitaisiin päästä toteutusvaiheessa vähemmällä työmäärällä ja työteknisesti 
helpommilla sekä riskittömämmillä menetelmillä yhtä tiiviiseen tai tiiviimpään lopputulok-
seen kuin aiemmin. Rakennusten käytön aikaisia tiiveys- ja paine-erojen tarkasteluita tulisi 
suorittaa, jotta voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia vaurioita ja sisäilmaongelmia. 
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In Finland planning of a new building is carried out in accordance with building regulations 
and good construction practice. If these instructions are inadequate, they may lead to risky 
design construction solutions throughout the building portfolio and possible risk structures. 
This study examines the tightness of the joints and penetrations of the new concrete ele-
ment buildings and how the airtightness it is being instructed. Products in the industry are 
constantly evolving and the study explores opportunities for new products to improve air-
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Selitteet 
 
Diffuusio Kaasumolekyylien liikettä, jossa molekyylit pyrkivät siirty-

mään korkeammasta pitoisuudesta pienempään, esimerkiksi 

vesihöyry. 

Ilmanvuotoluku q50 kuvaa rakennusvaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa 

tunnissa 50 Pa paine-erolla kokonaissisämittojen mukaan 

laskettua rakennusvaipan pinta-alaa kohden. 

  n50 kuvaa rakennusvaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa 

tunnissa 50 Pa paine-erolla kokonaissisämittojen mukaan 

laskettua rakennuksen tilavuutta kohden. Vanhentunut me-

netelmä. 

Kondensoituminen Ilman sisältämän vesihöyryn tiivistyminen rakenteen jollekin 

pinnalle. Kondenssia esiintyy, kun ilman vesihöyrynpitoisuus 

saavuttaa kyllästyskosteuspitoisuuden eli 100 RH-%. 

Konvektio  Esimerkiksi ilman sisältämän vesihöyryn siirtyminen ilman 

mukana sen liikkuessa paine-eron vaikutuksesta. 

Kosteusvaurio Tarkoittaa rakennetta todennäköisesti vaurioittavaa ylimää-

räistä kosteutta. Voi olla peräisin rakennusvaiheesta, kosteu-

den siirtymisestä diffuusiolla tai kapillaarisesti tai ilmavuo-

doista. 

Merkkiainekoe Koemenetelmä, jossa selvitetään merkkikaasua käyttäen il-

mavirtauksia rakenteissa tai niiden läpi. 

Mikrobi  Bakteerit, levät, alkueläimet, hiivat, homeet ja virukset. 

Mikrobikasvusto Bakteeri- tai sienikasvusto, joka kasvaa kosteusvaurioitu-

neessa rakenteessa tai rakenteen pinnalla. 
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Mikrobilajisto Mikrobien eri suvut, lajit ja ryhmät poikkeavat toisistaan, ja 

osa lajistosta on terveydelle haitallisempi. 

Mikrobivaurio  Mikrobikasvuston aiheuttama terveyshaitta. Bakteerien, ho-

meiden, hiivojen, lahottajien ym. haitallinen esiintyminen ra-

kennuksessa. 

Paine-ero  Ilmanpaineen erotus rakennusvaipan ylitse. Paine-eroja ai-

heuttavat tuuli, lämpötilaerot ja ilmanvaihto. Ilma pyrkii virtaa-

maan tilaan tai tilasta pois, esimerkiksi epätiiveyskohdista. 

Alipaineisen tilan ilmanpaine on ympäristöään alhaisempi. 

Paineen yksikkö on Pascal. 

Suhteellinen kosteus Ilman suhteellinen kosteuspitoisuus [% RH].  Ilmoittaa kuinka 

paljon ilmassa on vesihöyryä kyllästymiskosteuspitoisuuteen 

verrattuna tietyssä lämpötilassa. 

Riskirakenne  Rakenneratkaisu, jonka kosteustekninen toiminta on puut-

teellista ja voi johtaa rakenteen vaurioitumiseen. 
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1 Johdanto 

Uudisrakentamisen suunnittelu toteutetaan Suomessa rakennusmääräysten sekä hyvää 

rakennustapaa kuvaavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli näissä ohjeissa on puutteita, voi-

vat suunnitteluratkaisut johtaa koko rakennuskannassa riskialttiisiin rakenneratkaisuihin 

ja mahdollisten riskirakenteiden syntyyn. Nykyisiä ohjeita ja määräyksiä tarkastelemalla 

ja selvittämällä niissä mahdollisesti ilmenevät puutteet voidaan ennalta ehkäistä raken-

nuksen elinkaaren aikana syntyviä sisäilmaongelmia.  

Betonielementtirakenteet ovat yleinen tapa toteuttaa niin asuinrakennusten kuin muiden-

kin rakennusten runkoja Suomessa. Betoniulkokuorella toteutettuja betonirakenteisia ul-

koseiniä ovat mm. sandwich-elementeistä tehdyt ulkoseinät ja itsekantavilla tai ripuste-

tuilla kuorielementeillä toteutetut betonirakenteiset ulkoseinät. Betonielementtien käyttö 

rakentamisessa perustuu muun muassa pitkäaikaiseen kehitykseen, suunnittelun toteu-

tukseen vakioratkaisuin ja -liitoksin, rakentamisajan lyhyyteen ja siihen, että koko raken-

nuksen runko voidaan tehdä elementein.  

Työssä keskitytään uusien betonielementtirakennusten liittymien ja läpivientien tiiveyden 

tarkasteluun sekä niiden vaikutukseen sisäilman kannalta rakennesuunnittelun näkökul-

masta. Työn lopputulemana on selvitetty, miten suunnittelun ohjausta ja määräyksiä tu-

lisi kehittää, jotta rakenneliittymien epätiiveyskohtien aiheuttamilta sisäilmaongelmilta 

vältyttäisiin tulevaisuudessa. Työstä rajataan pois kaikki sellaiset rakenneratkaisut, joi-

den toiminta perustuu höyrynsulun tiiveyteen. Työssä keskitytään asuinrakennusten 

tiiveyden tarkasteluun. 

Kokemuksen mukaan arvioidaan, että kaikilta osin uudisrakennusten suunnittelua ohjaa-

vat määräykset eivät ole riittäviä vaatimustason eivätkä laadunvarmistuksen kannalta. 

Suunnittelua ohjaavien määräysten puutteet voivat johtaa rakenneratkaisuihin, joihin ra-

kenteen elinkaaren aikana muodostuu vaurioita tai riskirakenteita ja joista johtuen sisäil-

man laatu voi heikentyä. Työn lopputulemana arvioidaan, ovatko suunnittelua koskevat 

määräykset riittäviä tiiveyden tavoitetason osalta ja mitä tulisi kehittää, jotta sisäilman-

laatu varmistettaisiin rakennuksen koko käyttöiän aikana. 
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Parhaillaan tiivistetään 1960-1980-luvun rakennuksia, joissa on todettu ilmavuotokohtia 

rakenneliittymistä. Rakennuksia suunnitellaan edelleen samoilla rakennetyypeillä ja -de-

taljeilla. Samat puutteet rakenteissa toistuvat esimerkiksi ikkunaliittymien tiivistyksissä. 

Käytännön kokemuksesta saatuja tietoja voitaisiin hyödyntää uudisrakennusten suunnit-

telussa, jotta samat ilmavuotokohdat ja mahdolliset vauriot voitaisiin välttää tulevaisuu-

dessa. Korjausrakentamisessa tiivistetään monesti jo vaurioituneita rakenteita, joita ei 

syystä tai toisesta voida purkaa kustannustehokkaasti. Menetelmät ovat tällöin raskaam-

pia, mutta tuulettumattomien rakenteiden tiivistyksissä niitä olisi suositeltavaa harkita 

käytettäväksi. Tuulettuvien rakenteiden tiivistyksiin ei ole välttämättä kustannusteho-

kasta hyödyntää korjausrakentamisen menetelmiä, sillä rakenteilla on mahdollisuus kui-

vua. Työssä etsitään vaihtoehtoja nykyisten tiivistysmenetelmien parantamiseksi. 

Työssä verrataan, miten määräyksissä ohjeistetaan tiiveydentavoitetasoa uudisrakenta-

misessa sekä korjausrakentamissa. Käydään läpi tyypilliset rakenneratkaisut ja käytet-

tävät materiaalit sekä niiden käyttöiän vaikutus tiiveyteen. Selvitetään yleiset tiiveyden 

puutteet ja niistä aiheutuvat ongelmat. Mietitään, millaisia vaikutuksia mahdollisilla 

paine-eron vaihteluilla on tiiveyden kannalta. Selvitetään, miten tällä hetkellä tiiveyteen 

liittyvät asiat suunnitellaan ja laadunvarmistetaan. Mietitään, onko laadunvarmistus riit-

tävää ja voidaanko menetelmiä kehittää. Lopputuloksena arvioidaan, miten voidaan to-

teuttaa riskittömämpiä rakenteita tulevaisuudessa ja voitaisiinko tavoitteen saavutta-

miseksi hyödyntää uusia työtapoja, tuotteita ja menetelmiä. 

2 Taustojen selvitys 

Luvussa käydään läpi, miten Suomen lainsäädäntö, asetukset ja muut hyvää rakenta-

mistapaa kuvaavat ohjeet osoittavat ja ohjeistavat rakennusten ja rakenteiden tiiveyden 

ja tiivistämisen (ilma, kosteus). Lisäksi käydään läpi, miten korjaus- ja uudisrakentami-

sen ohjeet eroavat toisistaan tiiveyden vaatimusten osalta. 

Tässä työssä käsitellään tiiveyttä suunnittelun näkökulmasta, joten toteutusvaiheen ris-

kikohtien tarkastelu jätetään pois. Laadunvarmistustoimenpiteitä käsitellään tässä 

työssä jäljempänä. 
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2.1 Rakenteiden ilmatiiveys rakentamismääräyksissä 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sanotaan, että ympäristöministeriön asetuksella anne-

taan uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-

kennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä raken-

nukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikro-

biologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuot-

teista. Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen 

rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomi-

oon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuh-

tauksien tai rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. Rakentamisessa on 

käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan sel-

laisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteis-

tojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. (Maan-

käyttö- ja rakennuslaki.) 

Terveydensuojelulain mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, kosteu-

den, ilmanvaihdon ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä ai-

heudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Jos asunnossa tai muussa 

oleskelutilassa esiintyy hajua, mikrobeja, liiallista lämpöä tai kylmyyttä tai kosteutta siten, 

että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimen-

piteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoitta-

miseksi on ryhdyttävä viipymättä. (Terveydensuojelulaki 763/1994) 

Rakentamista koskevat asetukset on uudistettu vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 

voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Uudis-

tuksen yhteydessä sääntelyä on vähennetty ja selkeytetty. Asetuksissa annetaan yleisiä 

vaatimuksia ja ohjeita rakennuksen tiiveydelle ja kosteustekniselle toiminnalle. Asetuk-

sessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta sanotaan, että rakennuksen, raken-

teiden ja rakennusosien on oltava sisäiset ja ulkoiset kosteusrasitukset huomioon ottaen 

kosteusteknisesti toimiva koko niiden suunnitellun teknisen käyttöiän ajan. Liian suuri 

kosteuspitoisuus rakennuksessa tai kosteuden kertyminen rakennuksen osiin tai sisä-

pinnoille ei saa vaurioittaa rakennusta. Kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen ra-

kennuksessa ei saa myöskään aiheuttaa rakennuksessa oleskeleville terveyshaittaa. 

Asetusten mukaan rakennuksen vaipan liitoksineen sekä rakennuksen sisärakenteiden 
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ilmanpitävyyden ja höyrytiiveyden on estettävä vesihöyryn haitallinen siirtyminen raken-

teisiin. Ulkoseinän ja sen eri kerrosten on muodostettava kokonaisuus, joka estää veden 

haitallisen kulkeutumisen rakenteiden sisään. Ulkoseinään liittyvien rakenteiden, liitosten 

ja rakenteen eri kerrosten vesihöyrynvastuksen ja ilmatiiveyden on oltava sellainen, ettei 

seinän kosteuspitoisuus sisäilman vesihöyryn diffuusion tai konvektion vuoksi muodostu 

rakenteen kosteusteknisen toimivuuden kannalta haitalliseksi. Rakenteen ilman- ja/tai 

höyrynsulun saumojen, reunojen ja läpivientikohtien on oltava tiiviitä. Yläpohjan kerros-

ten ja katon tuuletuksen on estettävä vesihöyryn diffuusiosta tai ilmavirtauksista johtuva, 

haittaa aiheuttava kosteuden kertyminen yläpohjarakenteeseen. Myös yläpohjassa il-

man- tai höyrynsulun saumojen, reunojen ja läpivientikohtien on oltava tiiviitä. (YMat 

782/2017.) 

Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

sanotaan, että sisäilman kosteuden on pysyttävä tilojen suunnitellun käyttötarkoituksen 

mukaisissa arvoissa sisäilman kosteudesta aiheutuvia kosteusvaurioita, mikrobien kas-

vua tai terveydellistä haittaa välttäen. Asetus koskee uudiskohteiden ja laajennusten il-

manvaihdon suunnittelua ja rakentamista. (YMat 1009/2017; 6§) 

Rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaan sekä rakennusvaipan että tilojen välis-

ten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtauk-

set eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen 

energiatehokkuudelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivien-

tien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen, ja rakenteisiin on tarvittaessa teh-

tävä erillinen ilmansulku. Rakennuksen ilmanpitävyyttä kuvaava ilmavuotoluku q50 saa 

olla enintään 4,0 m3/(m2h). Kyseistä lukua käytetään rakennuksen energiatehokkuuden 

laskennallisissa tarkasteluissa, mikäli parempaa ilmatiiveyttä ei ole osoitettu kokeellisin 

mittauksin. Suositeltava arvo koko vaipan ilmanpitävyydelle on 1,0 m3/(m2h). Rakennus-

vaipan alhainen ilmanvuotoluku ei takaa vaipparakenteiden moitteetonta toimintaa ilma-

tiiveyden osalta. Vaipassa voi esiintyä paikallisesti merkittäviä ilmanvuotokohtia ja siksi 

ilmansulun kaikkien liitosten ja reikien huolellinen tiivistäminen on tärkeätä. (RakMK D3.) 
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2.2 Rakenteiden ilmatiiveys hyvää rakentamistapaa kuvaavissa julkaisuissa 

2.2.1 RIL 

Rakennusinsinööriliiton julkaisuissa on esitetty kattavasti betonielementtirakennusten 

rakennusfysikaalinen toiminta sekä liittymien tiivistys. Julkaisujen mukaan rakennus tu-

lee suunnitella mahdollisimman ilmatiiviiksi ilmavuotojen minimoimiseksi ja kosteuden 

rakenteisiin kulkeutumisen estämiseksi. Rakenteissa tulee aina olla höyryn- ja ilman-

sulku, jotta varmistetaan vaipparakenteiden luotettava kosteustekninen toiminta. Ilman-

sulku sijoitetaan rakenteessa lämpimälle puolelle sisäpinnan lähelle, ja sen tehtävänä on 

muodostaa yhtenäinen rakenteen läpäisevä ilmavirtauksia rajoittava kerros. Ilmansulun 

tiiveydellä on rakennuksen kokonaistiiveyteen merkittävä vaikutus. Esimerkiksi passiivi-

talon vaadittua ilmatiiveyden n50 <0,6 1/h arvoa ei saavuteta ilman huolellista suunnitte-

lua ja hyvin toteutettua tiivistystä. Sisäilman kosteuden aiheuttamat kosteusvauriot ra-

kenteissa ovat yleensä ilmavuotojen aiheuttamia. Kosteutta voi siirtyä rakenteisiin huo-

mattavasti enemmän ilmavirtausten mukana kuin diffuusiolla. Yleensä höyryn- ja ilman-

sulkuna toimii sama rakenne. Höyrynsulun pääasiallinen tehtävä on estää vaipparaken-

teen läpi sisältä ulospäin tapahtuva vesihöyryn diffuusio. Höyrynsulkuna voi toimia mikä 

tahansa tiivis ja yhtenäinen kerros, jolla on riittävä vesihöyrynvastus. Läpivientien ja il-

mansulun jatkoskohtien tiivistäminen on erityisen tärkeää rakenteiden luotettavan kos-

teusteknisen toiminnan kannalta. Pienetkin reiät ilmansulussa voivat aiheuttaa suuria il-

mavirtauksia, joiden mukana rakenteisiin voi kulkeutua haitallisessa määrin kosteutta. 

Rakennusinsinööriliiton julkaisussa RIL 255-2014 sanotaan, että suunnittelussa ja toteu-

tuksessa tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota rakennusvaipan sisäpinnan 

tiiveyteen juuri tämän vuoksi. Höyryn- ja ilmansulun liitos- ja jatkoskohdat sekä läpivien-

nit tulee tiivistää heti asennuksen jälkeen, jotta rakennusaikaista kosteutta ei pääse si-

säilmasta rakenteisiin ilmavirtausten mukana. Ilmavirtausten mukana voi myös kulkeu-

tua rakenteissa mahdollisesti olevia epäpuhtauksia tai hometta sisäilmaan, jos tuloilmaa 

tulee hallitsemattomasti rakenteiden ilmavuotojen läpi. Kun rakenteet suunnitellaan tii-

viiksi tai olevia vuotokohtia tukitaan, tulee myös ilmanvaihto huomioida. Korvausilma on 

otettava hallitusti. Rakennuksessa käytetään joko hallittua tulo-poistoilmanvaihtoa tai tu-

loilmaventtiileitä siinä tapauksessa, että rakennuksessa ei ole tuloilmakanavia. Ilman-

vaihdon tulo- ja poistoilmavirtojen säätämisestä tulee huolehtia tai järjestää hallittuja kor-

vausilmareittejä, ettei ilmanvaihto synnytä rakennukseen suuria yli- tai alipaineita. Tällöin 

ilmavirtaukset voivat voimistua niissä vuotokohdissa, joita vaippaan on jäänyt jäljelle. 
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Vaipparakenteiden lämmöneristyksen lisääminen ja ilmastonmuutos heikentävät raken-

teiden kosteusteknistä toimintaa siten, että olosuhteet muuttuvat rakenteiden ulko-osissa 

otollisemmiksi kosteuden kondensoitumiselle ja homeen kasvulle. (RIL 107-2012; RIL 

250-2011; RIL 255-2014) 

RIL julkaisujen mukaan ilmansululla on useita tärkeitä tehtäviä vaipparakenteiden toi-

minnan kannalta. 

 Ilmansulku estää haitallisen vesihöyryn siirtymisen ilmavirtausten mukana 
rakennuksen sisältä vaipparakenteisiin. 

 Ilmansulku estää terveyshaittoja aiheuttavien partikkelien ja kaasujen hai-
tallisen siirtymisen rakenteista ja niiden ulkopuolelta sisäilmaan. 

 Ilmansulku estää ulkoa sisäänpäin tapahtuvan ilmavirtauksen jäähdyttävän 
vaikutuksen vaipparakenteen sisäpinnan lähellä siten, että rakenteen sisä-
pintaan ei synny homeen kasvulle otollisia olosuhteita. 

 Ilmansulku vähentää rakennuksen energiankulutusta rajoittamalla lämmön 
siirtymistä ilmavirtausten mukana vaipparakenteen läpi. 

 Ilmansulku estää ulkoa sisään virtaavan kylmän ilman aiheuttaman vedon 
tunteen. 

 Ilmansulku mahdollistaa rakennuksen ilmanvaihdon säätämisen siten, että 
rakennus voidaan pitää pääsääntöisesti lievästi alipaineisena. 

RIL julkaisujen mukaan paikallavalettu betonirakenne ja betonielementit toimivat riittä-

vänä ilmansulkuna kunhan erilaiset saumakohdat tiivistetään huolellisesti. Betoniele-

menttirakenteisissa kerrostalohuoneistoissa päästään tavallisilla rakenneratkaisuillakin 

helposti ilmavuotolukuun n50≤1,0 1/h. Yleensä kivirakenteella on myös riittävän suuri ve-

sihöyrynvastus, jolloin se toimii rakenteessa höyrynsulkuna. Yleisesti veden- ja kosteu-

deneristysohjeissa ohjeistetaan, että höyryn- ja ilmansulku on liitettävä tiiviisti ikkunoihin 

ja oviin sekä ala-, väli- ja yläpohjiin. Jatkuvuus on varmistettava välipohjien ja huoneis-

tojen välisten väliseinien kohdalla. Betonisten vaipparakenteiden liitokset tehdään 

juotosvaluilla tai joustavien elastisten saumojen avulla, esimerkiksi polyuretaanivaah-

dolla tai pohjanauhan ja tiivistysmassan avulla. Diffuusion muodossa seinärakenteeseen 

kulkeutuvaa kosteutta voidaan tarvittaessa vähentää pinnoittamalla sisäkuoren sisäpinta 

höyrytiiviillä pinnoitteella. Halkeamien syntyminen estetään riittävällä raudoituksella ja 

syntyneet halkeamat tiivistetään pintakäsittelyillä tai joustavalla massalla kittaamalla. Lä-

piviennit tiivistetään polyuretaanivaahdolla tai tiivistysmassalla ja syntyvät reiät paika-

taan joko vaahdottamalla tai kittaamalla. Liikuntasaumat ja muut vastaavat rakenneosien 

väliset yksityiskohdat toteutetaan niin, että rakenteiden liikkeet eivät heikennä oleellisesti 
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saumojen ilmanpitävyyttä. Liitoksissa käytetään tällöin riittävän muodonmuutoskyvyn 

omaavaa saumausmassaa tai tiivistenauhaa. Vaipan läpäisevät suuret ja tyhjää tilaa si-

sältävät kaapelien ja johtojen suojaputket yms. tulisi tiivistää putkien sisältä polyuretaa-

nivaahdolla tai erilaisten läpivientitiivisteiden avulla. Tiivistykset tulisi toteuttaa niin, että 

kaapeleita ja johtoja voidaan tarvittaessa lisätä ja poistaa kanavasta. (RIL 107-2012; RIL 

255-2014.) 

Ikkunan tai oven ja seinärakenteen välinen liitos tulee suunnitella sadevesi- ja ilmatii-

viiksi. Karmi liitetään ilmatiiviisti seinärakenteen ilmatiiviiseen kerrokseen. Liitosten suun-

nittelussa tulee ottaa huomioon myös rakenteeseen mahdollisesti kertyneen kondenssi- 

ja vuotoveden poistaminen. Ikkuna- ja oviliittymissä tulee käyttää tiivistämiseen soveltu-

via tiivistys- ja saumausmateriaaleja. Ikkunan karmin ja apukarmin tai seinärakenteen 

väli tiivistetään siten, että sauman ilma- ja höyrytiivein kerros on lähellä sisäpintaa ja 

tilkeväli voi kuivua ulospäin. Sisäpuolinen tiivistäminen tehdään joustavalla pohjanau-

halla ja elastisella tiivistysmassalla, polyuretaanilla tai teippauksella. Jos käytetään poh-

janauhaa ja tiivistysmassaa, muu osa raosta täytetään mineraalivillalla tai muulla avo-

huokoisella lämmöneristeellä (esim. polypropeeni tai pellava). Polyuretaanivaahdolla tii-

vistettäessä puuikkunoiden ja -ovien kosteuspitoisuuden tulee olla riittävän alhainen, 

jotta vältetään halkeamien syntyminen vaahtosaumaan karmin kuivuessa. Lisäksi sau-

man syvyydestä tulee jättää kolmannes vaahdottamatta puuosien kuivumiskyvyn paran-

tamiseksi. Sauman sisäpinta tulee tiivistää polyuretaanivaahdon lisäksi pohjanauhalla ja 

elastisella saumamassalla tai teipillä. Ikkunaliittymissä käytettävän polyuretaanivaahdon 

tulee olla mahdollisimman joustavaa, jotta sauman ympärillä olevien puurakenteiden kui-

vuessa saumaan ei syntyisi halkeamia. (RIL 107-2012.) 

Yläpohjassa betonielementtien väliset juotetut pitkittäissaumat tiivistetään. Tiivistämi-

seen käytetään elementtien päälle kauttaaltaan levitettävää höyryn- tai ilmansulkumate-

riaalia (esim. bitumikermi, alumiinimuovilaminaatti tai muovikalvo), laataston päälle va-

lettavaa tasausvalua tai muuta vastaavaa tapaa. Elementtien mahdolliset liikkeet tulee 

huomioida höyryn- tai ilmansulkua asennettaessa. Liikuntasaumojen kohdilla liimattavat 

ja hitsattavat bitumikermit irrotetaan alustastaan riittävän pitkällä matkalla liikkeiden sal-

limiseksi. Kalvomaisissa höyryn- ja ilmansulun liitoksissa käytetään teippejä ja läpivien-

tikappaleita.  (RIL 107-2012.) 
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2.2.2 RT-ohjekortit 

Rakennustietosäätiön RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot -ohjekor-

tissa on esitetty rakennuksen tyypillisiä kosteudenlähteitä ja vaurioriskejä (kuva 1.) sekä 

korjausohjeita. Ilmansulun huolimattomasta asennuksesta johtuvista ilmavuodoista sekä 

sähköjohtojen, kanavien ja putkien läpivientien ilmavuodoista seuraa sisäilman kosteu-

den tiivistymistä ulkoseinään ja yläpohjaan. Kortissa ohjeistetaan tarkemmin sellaisen 

rakenteen tiivistys, jossa on erillinen ilmansulku. Sellaisen rakenteen osalta, jossa sisä-

kuori toimii ilmansulkuna, ohjeistetaan, että putkien, kanavien ja sähköjohtojen läpivien-

nit ilmansulun kohdalla tulee tiivistää. Lisäksi liittymät ulko-ovien ja ikkunoiden yhtey-

dessä tulee tehdä tiiviiksi. Yksityiskohtaiset korjaus- ja asennusohjeet esitetään Korjaus-

Ratu korteissa. (RT 80-10712.) 

 

Kuva 1. Yleisiä rakennuksen kosteudenlähteitä ja vaurioriskejä RT 80-10712 mukaan. 

RT 82-10980 Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumaus -ohjekortissa esitetään katta-

vasti julkisivusaumojen tiivistys. Kuvissa 2-3 esitetään saumauksen leveyden ja syvyy-

den suunnitteluohjeita. Ikkunoiden ja ulko-ovien liittymät ohjeistetaan saumaamaan be-

toniseen ulkoseinärakenteeseen suunnitelmien mukaan niin, että seinärakenteen riittävä 

ilmatiiveys ja julkisivun sadeveden pitävyys sekä muu kosteustekninen toimivuus täyttyy 

myös näissä kohdissa. RT 28-10979 Elastiset saumausmassat -ohjekortissa esitetään 

julkisivusaumausmassojen ominaisuuksia. Sisätilojen saumausmassojen ominaisuudet 
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määritetään Elastiset saumamassat-ohjekortissa esitetyillä menetelmillä soveltuvin osin. 

(SisäRYL.) 

 

Kuva 2. Sauman leveyden suunnitteluarvot. 

 

Kuva 3. Saumausmassakerroksen paksuus 

Rakennustietosäätiön ohjekortissa RT 82-11006 Ulkoseinärakenteita esitetään erilaisia 

rakennetyyppejä. Kortissa annetaan yleisenä ohjeistuksena, että ulkoseinät suunnitel-

laan ilma- ja höyrytiiviiksi ja kaikkien läpivientien tiiveydestä huolehditaan. Ohjeen alku-

peräinen lähde on RakMK C2 vuodelta 1998.  

RT 82-11171 Seinien liittymät -ohjekortissa esitetään ulko- ja väliseinien  liittymien peri-

aateratkaisuja. Sisäkuoren saumat joko hitsaus- tai juotoskiinnitetään erillisten detal-

jisuunnitelmien mukaisesti. Tiivistyksen osalta esitetään kuvassa 4 pilarin ja seinäele-

mentin väliin asennettavaksi mineraalivillakaista sekä pohjanauha ja elastinen saumaus. 

Ohjekortin mukaan suunnittelijan tulee tarkistaa liittymän soveltuvuus kyseiseen kohtee-

seen sekä täydentää ja tarkentaa puuttuvat tiedot. 
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Kuva 4. Ulkoseinän tiivistyksen periaatteita RT 82-11171 Seinien liittymät mukaisesti. 

RT ohjekortissa 80-10974 Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden 

laadunvarmistusohjeessa on esitetty asuinrakennusten suunnittelu- ja toteutusvaiheen 

tiivistysohjeita sekä laadunvarmistustoimenpiteitä. Erinomaisen ilmanpitävyyden saavut-

tamiseksi rakennuksessa vaaditaan sekä hyvä suunnittelu, toteutus että valvonta. Hyvän 

ilmanpitävyyden saavuttaminen edellyttää, että rakennusvaipan kaikki osat ja liitokset 

ovat ilmanpitäviä. Ohjekortin mukaan koko rakennusprosessilla suunnittelusta toteutuk-

seen on suuri vaikutus rakennuksen ilmanpitävyyteen. Mittauksin ja tutkimuksin on osoi-

tettu, että lähes kaikilla rakennusmateriaaleilla ja -tavoilla on mahdollista saavuttaa erin-

omainen ilmanpitävyydenarvo (≤ 1,0 1/h pientaloilla ja ≤ 0,5 1/h kerrostaloilla). Ilmanpi-

tävyys tulisi ottaa huomioon jo arkkitehtisuunnittelussa, jotta voidaan välttää riskialttiiden 

liitosratkaisujen käyttöä, minimoida läpivientien määrää ja miettiä niiden paikkoja enna-

kolta. Ilmavuotolukua ei voida kuitenkaan sitoa pelkästään tietynlaisiin rakenneratkaisui-

hin. Työohjeet on myös määriteltävä työmaan toteutukselle ja työsuorituksen valvon-

nalle. Ohjekortin mukaan rakennusvaipan osat ja niiden väliset liitokset sekä läpiviennit 

on suunniteltava ja toteutettava niin, että niistä tulee ilmanpitäviä.  Ilmanpitävyys ei saa 

vaarantua rakennuksen ikääntyessä esimerkiksi rakenteiden taipumien tai muiden muo-

donmuutosten tai materiaalien vanhenemisen johdosta. Piiloon jäävien liitoskohtien il-

manpitävyyden varmistaminen on erityisen tärkeää. Ilmansulku sijoitetaan kerrokselli-

sessa rakenteessa yleensä lämpimälle puolelle sisäpinnan lähelle. Ilmansulun ilmanlä-

päisykertoimen tulee olla riittävän pieni, jotta se estää haitalliset ilmavirtaukset raken-

nusosan läpi puolelta toiselle. Jos ilmansulku toimii rakenteessa lisäksi höyrynsulkuna, 
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sen vesihöyrynvastuksen tulee olla riittävän suuri, jotta sisäilman kosteus ei pääse hai-

tallisessa määrin tunkeutumaan rakenteeseen. Nämä ilmansulun ominaisuudet tulee 

säilyä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Betonirakenne toimii ilmansulkuna, kun sen 

saumat on tiivistetty huolellisesti. (RT 80-10974.) 

RT ohjekortti 80-10974 Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laa-

dunvarmistusohjeessa kuvataan betonirakenteiden tiivistystä seuraavasti: 

 Betonisten vaipparakenteiden liitokset tehdään juotosvaluilla tai joustavien 
elastisten saumojen avulla (esimerkiksi kittaamalla). 

 Suurten halkeamien syntyminen estetään esimerkiksi riittävällä raudoituk-
sella tai tiivistämällä syntyneet halkeamat esimerkiksi pintakäsittelyillä tai 
joustavalla massalla kittaamalla.  

 Yläpohjassa betoni- ja kevytbetonielementtien väliset juotetut pitkittäis-
saumat tiivistetään saumojen päälle asennetuilla ilmansulkukaistoilla. Tii-
vistykseen käytetään esimerkiksi: 

(a)  liimattavia tai hitsattavia bitumikermikaistoja 

(b)  kauttaaltaan elementtien päälle levitettyä ilmansulkumateriaalia, esi-
merkiksi muovikalvoa 

(c) laataston päälle valettavaa erillistä tasausvalua 

(d) tai muuta vastaavaa tapaa, joka varmistaa saumojen ilmanpitävyy-
den.  

 Yläpohjassa voidaan käyttää myös sellaisia laattoja, joiden saumoja ei juo-
teta, kuten TT-laatat. Tällaisten laattojen päälle voidaan laittaa joustava ja 
repeytymätön ilmansulkukalvo, kuten esimerkiksi muovikalvo. 

 Yläpohjan kalvomainen ilmansulku liitetään betoniseinään joko puristuslii-
toksen ja elastisen kittauksen avulla tai limittämällä ilmansulku rakenteen 
kanssa riittävästi. Limittäminen voidaan tehdä viemällä ilmansulkukalvo si-
säkuoren ulkopintaa pitkin alaspäin vähintään 500 mm. 

 Läpiviennit kivirungon läpi tiivistetään polyuretaanivaahdolla ja kittaamalla. 
Ilmansulkuun syntyvät reiät paikataan vaahdottamalla tai kittaamalla. 

 Liikuntasaumat ja muut vastaavat rakenneosien väliset yksityiskohdat to-
teutetaan niin, että rakenteiden liikkeet eivät heikennä oleellisesti saumo-
jen ilmanpitävyyttä. Liitoksissa käytetään riittävän muodonmuutoskyvyn 
omaavaa saumausmassaa tai tiivistenauhaa. Liimattavat tai hitsattavat bi-
tumikermit irrotetaan alustastaan riittävän pitkällä matkalla liikkeiden salli-
miseksi. 

 Vaipan läpäisevät suuret kaapelikanavat yms. tiivistetään kanavien sisältä 
esimerkiksi villasullonnalla tai pursottamalla polyuretaanivaahtoa putkeen 
asennetun muovipussin sisään. Tiivistykset tulee toteuttaa niin, että kaa-
peleita ja johtoja voidaan tarvittaessa lisätä ja poistaa. 
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 Ikkunoiden ja ovien liittymät ilmansulkuun toteutetaan polyuretaanivaah-
dolla, elastisella kittauksella tai riittävän tartuntakyvyn ja pitkäaikaiskestä-
vyyden omaavalla teipillä.  

2.2.3 Muut ohjeet, julkaisut ja tutkimukset 

Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan rakennuksen ulkovaipan ja tilojen välisten rakentei-

den ilmanpitävyydet vaikuttavat ratkaisevasti epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakennuk-

seen ja tilojen välillä. Rakennuttajan on valittava rakennuksen ilmanpitävyydelle tavoite-

taso pyrittäessä hyvään sisäilmaston laatuun (luokat S1 ja S2). Sisäilmastoluokkien S1 

ja S2 tilojen rakennusmateriaaleina tulee käyttää pääasiassa luokan M1 materiaaleja. 

Tavoitetasoa vastaava ilmansulkuratkaisu esitetään suunnitelmissa. Sisäilmastoluoki-

tuksessa on annettu suositukset ilmanpitävyyden enimmäisarvoksi. Koneellisella pois-

toilmanvaihdolla varustetussa rakennuksessa tai huoneistossa on huolehdittava siitä, 

ettei paine-ero ulko- ja sisäilman välillä kasva liian suureksi. Ilmanvaihtojärjestelmän on 

taattava riittävä perusilmanvaihto, vaikka rakennus olisi hyvin tiivis. (Sisäilmastoluokitus 

2008.) 

Ympäristöopas 2016 mukaan Suomen oloissa asuinrakennukset ja oleskelutilat suunni-

tellaan alipaineisiksi kosteuskonvektion aiheuttaman rakenteiden vaurioitumisriskin ta-

kia. Ilman virtaussuunta on tavanomaisessa tilanteessa ulkoa huonetilaan päin. Ulko-

vaipparakenteissa on lähes aina epäpuhtauksia, jotka huonetilaan päästessään voivat 

heikentää sisäilman laatua. Siksi huoneen korvausilma tulee ottaa hallitusti tuloilmavent-

tiilien tai raitisilmanottoaukkojen kautta. Rakenteiden liitoskohdat eivät yleensä itsessään 

ole täysin tiiviit ja tiiviin sisäkuoren toteuttaminen vaatii kohdekohtaista suunnittelua. (YO 

2016.) Ilmatiiveyden parantamisella on Ympäristöoppaan mukaan myönteisiä vaikutuk-

sia muun muassa seuraaviin asioihin: 

 Energiankulutus vähenee. 

 Kosteuskonvektio estetään. 

 Epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan estetään vuotoilmavirtausten 
mukana. 

 Asumisviihtyvyys paranee vedontunteen vähentyessä. 

 Ilmaääneneristävyys voi parantua. 
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Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimusraporteissa ja julkaisuissa on tuotu esille ra-

kennuksen vaipparakenteiden ilmatiiveys suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Ilmanpi-

tävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa -julkaisussa (Tutkimusraportti 

141) esitetään ohjeita ja detaljikuvia ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutta-

miseksi.  Kuvissa 5 ja 6 on esitetty kivirakenteisen ontelolaattayläpohjan liittymien tiivis-

tystä. Elementtien välinen sauma ja liitos ulkoseinään tiivistetään saumavalun lisäksi ylä-

puolelta hitsattavalla tai liimattavalla bitumikermikaistalla. Tiivistys tehdään myös ele-

menttien päätysaumoissa. Raportin mukaan kivirakenteisen välipohjan ja betonielement-

tiulkoseinän liitos ei aiheuta merkittäviä ongelmia rakennuksen ilmanpitävyydelle. Lii-

tosta tehtäessä tulee soveltaa liittyvistä rakenteista annettuja ohjeita. Kuvassa 7 esite-

tään ikkunan ja oven liittymien tiivistyksen periaatteita. Kuvan kaltaisessa tilanteessa liit-

tymä on tiivistetty polyuretaanivaahdolla, jonka tulee yltää elementin sisäkuoren ja kar-

min väliin. Sisäreunasta tulee varmemmin tiivis, kun vaahto on kahden jäykän pinnan 

välissä. Läpivientien tiivistämisessä työn huolellisuudella on suuri vaikutus läpiviennin 

ilmanpitävyyteen tiivistysmenetelmästä huolimatta. Kivirungon läpiviennit voidaan tiivis-

tää vaahdottamalla tai kittaamalla. Teräsbetonilaatoissa läpiviennin tiivistys voidaan 

tehdä myös valamalla putken ulkopuolelta. Jos läpiviennin juuren tiiveys halutaan var-

mistaa, voidaan tiivistys viimeistellä kittaamalla tai vaahdottamalla. Putkiläpivientien tii-

vistämiseen voidaan käyttää myös teippejä. Tällöin tulee varmistua tuotteiden riittävästä 

tartunnasta, pitkäaikaiskestävyydestä ja teippaus on tehtävä tiivistä pintaa vasten. Osas-

toivissa rakenneosissa tulee käyttää hyväksyttyjä palokatkotuotteita ja savuhormien lä-

pivienneissä tulee ottaa huomioon palomääräysten asettamat rajoitukset. 

 

Kuva 5. Ontelolaattayläpohjan elementtien välinen sauma. 
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Kuva 6. Betonielementtiulkoseinän ja yläpohjan liitos ei-kantavalla seinällä. Kantavalla seinällä 
yläpuolisten rakenteiden kuormat tiivistävät liitosta, mutta silti on suositeltavaa asentaa liitty-
miin ilmansulkukaistat. 

 

Kuva 7. Ikkunan ja oven tiivistäminen. 

Elementtisuunnittelu.fi-sivustolla on paljon tietoa betonielementtirakenteista. Sivuston 

mukaan koko seinärakenteen ilmanpitävyys riippuu suurelta osin elementtien välisistä 
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liitoksista sekä ikkuna- ja oviaukkojen tiivistyksestä. Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistämiseen 

käytetään polyuretaanivaahtoa. Elementtisuunnittelun vakiodetaljeissa on esitetty ikku-

nan tiivistys myös mineraalivillan sekä elastisen kittauksen ja pohjanauhan kanssa (ku-

vat 8-9). Seinäelementtien väliset saumat tehdään juotosvaluilla tai joustavien elastisten 

saumojen avulla. Ilmatiiveyden kannalta rakenteen saumavalujen onnistuminen on en-

siarvoisen tärkeää. Elementtisuunnittelun vakiodetaljeissa elementtien saumat on esi-

tetty tiivistettäväksi saumavaluilla (kuvat 10-12). Talvella saumat tulee puhdistaa huolel-

lisesti lumesta ja jäästä ennen elementtien asennusta ja saumojen valamista. Element-

tien vaakasauma on hyvä suunnitella niin, että lattian tasoitevalu peittää sauman ja 

muissa tapauksissa tiivistys tehdään elastisella saumamassalla.  

 

Kuva 8. Ikkunan liittymä Elementtisuunnittelun detalji nro DKE20A mukaan. 
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Kuva 9. Ikkunaliittymä Elementtisuunnittelun detalji nro DRR111 mukaan. 

 

Kuva 10. Kantavien ulkoseinäelementtien liitos Elementtisuunnittelun detalji nro DS501 mukaan. 
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Kuva 11. Kantavan ja ei-kantavan ulkoseinäelementin liitos Elementtisuunnittelun detalji nro 
DS502 mukaan. 
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Kuva 12. Kantavan sisäkuorielementin ja ontelolaatan liitos Elementtisuunnittelun detalji nro 
DSK401 mukaan. 

2.3 Tyypilliset ratkaisut tiiveyden varmistamiseksi 

2.3.1 Yleiset ohjeet 

Rakenteissa käytettävien rakennustuotteiden ominaisuuksien on vastattava suunnitel-

missa esitettyjä vaatimuksia, ja rakennustuotteiden on oltava rakennuspaikan olosuhtei-

siin soveltuvia. Rakennustuotteen on oltava käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa 

sitä asennettaessa. Rakennustuotteen on kestettävä asentamisen sekä asennus- ja 

käyttöolosuhteiden aiheuttamat rasitukset koko rakenteen käyttöiän tai suunnitellun 

huolto- ja korjausvälin ajan. (YMat 782/2017.) 
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Erilliselle ilmansulkutuotteelle on asetettu RIL veden- ja kosteudeneristysohjeissa vaati-

muksia ja suosituksia. Kaikissa ilmansulkuna toimivissa rakenteissa jatkos- ja liitoskoh-

tien sekä läpivientien ilmanpitävyyden on säilyttävä riittävällä tasolla koko rakenteen 

käyttöiän ajan. Materiaaleilla tulee olla riittävä tartunta- ja muodonmuutoskyky, pitkäai-

kaiskestävyys ja ilmanpitävyys. Tiivistettäessä on varmistettava, että tiivistys on tehty 

riittävän leveää tartunta-aluetta käyttäen. Saumaustyössä on otettava huomioon myös 

olosuhteet. Saumaustyön onnistuminen voi olla hankalaa kosteissa ja kylmissä olosuh-

teissa. Saumausmateriaalien valmistajan on annettava ohjeita saumausolosuhteista. 

(RIL 107-2012.) 

Tiivistystarvikkeiden tulee olla tarkoitukseen soveltuvia. Läpivientien tiivistysmateriaalit 

valitaan siten, että ne täyttävät kyseessä olevalle materiaalikerrokselle asetetut toimin-

nalliset vaatimukset (vesihöyrynvastus, ilmanpitävyys tms.). Teippauksissa käytetään 

vain tarkoitukseen valmistettuja erikoisteippejä. Laatu ja leveys määritetään siten, että 

saadaan tarvittava täysin tiivis sauma ja riittävä lujuus. Saumanauhoiksi valitaan tuotteet, 

jotka täyttävät mahdollisimman hyvin tiivistettävän raon ja puristuvat pintoja vasten tii-

viisti, esimerkiksi paisuvat solumuovi- ja solukuminauhat. Kaikkien materiaalien tulee olla 

testattuja, pitkäaikaiskestäviä sekä riittävän joustavia, jotta ne kestävät muodonmuutok-

sia. (RIL 107-2012.) 

2.3.2 Käytettävät materiaalit 

Rakennusinsinööriliiton julkaisujen mukaan saumojen ja liitosten tiivistäminen voidaan 

toteuttaa kohteesta ja rakenteesta riippuen erilaisilla ratkaisuilla ja tuotteilla. Liitosten 

suunnitteleminen edellyttää laaja-alaista eri rakenneosatoimittajien rakenteiden ja detal-

jien tuntemusta sekä tiivistysmateriaalien tuntemusta. Rakennusfysikaalinen tutkimus ja 

suunnittelu-julkaisussa on esitetty erilaisia saumaus- ja tiivistystuotteita sekä niiden 

asennus- ja mitoitusohjeet. (RIL 255-2014.) 

Eri ohjeistuksissa sanotaan, että elementtirakenteiden liittymien tiivistys toteutetaan 

juotosvaluilla. Lämpö ja kosteus-kirjassa vuodelta 1997 todetaan, että elementtiraken-

teissa ei pitäisi kuitenkaan luottaa liikaa juotosbetonisaumojen ilmatiiveyteen. Varmin 

tiiveys saavutetaan, jos saumat tiivistetään lisäksi saumausmassalla. (Lämpö ja kosteus 

1997.) 
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2.4 Korjaus- ja uudisrakentamisen erot tiiveyden osalta 

Uudiskohteita suunnitellessa tulee noudattaa Suomen säädöskokoelman asetuksia. Kor-

jausrakentamisen ja muutostöiden osalta asetuksia tulee noudattaa, mikäli rakenteet voi-

vat aiheuttaa terveyshaittaa tai vaurioita kosteustekniselle toimivuudelle. Muussa ta-

pauksessa rakenteet tulee korjata ensisijaisesti noudattaen alkuperäisen rakenteen toi-

mintatapaa. Vanha rakenne, joka on ollut kosteusteknisesti toimiva, voidaan korjata ra-

kennusaikaista rakentamistapaa noudattaen, kun käyttöikä on loppunut tai kosteustek-

ninen toimivuus on vaurioitunut. Jos tarkoituksena on taas parantaa rakennuksen kos-

teusteknistä toimivuutta, voidaan asetuksen ohjeita noudattaa. (YMat 782/2017.) Kor-

jausrakentamisessa rakenteiden kunto tulee arvioida erikseen ja kartoittaa tarvittavat toi-

menpiteet. 

Energiatehokkuuden parantamista ohjaavissa asetuksissa rakennushankkeeseen ryhty-

vän on huolehdittava, että ulkovaippa sekä ikkunoiden ja ulko-ovien liitokset ympäröiviin 

rakenteisiin tiivistetään siten, että lämmöneristyskerrokset suojataan ilmavirtausten eris-

tyskykyä heikentäviltä vaikutuksilta. Rakennuksen ulkovaipan uusimista tai korjaamista 

suunniteltaessa toimenpiteet on valittava siten, että lämpö ja kosteustekninen toimivuus 

varmistetaan. Rakennuksen vaipan, ikkunoiden tai ulko-oven osalta energiatehokkuu-

den parantaminen osoitetaan asetuksen 4 §:n mukaisella tai sitä pienemmällä rakenteen 

lämmönläpäisykertoimella. (YMat 2/17.) 

Tiivistysten suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakenteiden kosteustekninen toiminta. 

Uudissuunnittelussa rakennusfysikaalinen suunnittelu tulee otetuksi huomioon siten, että 

käytetään olemassa olevia ja käytännössä toimiviksi todennettuja detaljikirjastoja. Kor-

jaussuunnittelussa taas joudutaan toimimaan korjattavien rakenteiden asettamissa puit-

teissa. Rakenteet voivat olla nykykäsityksen mukaan ns. riskirakenteita ja kosteustekni-

seltä toiminnaltaan virheellisiä. Korjaussuunnittelussa on otettava huomioon koko-

naisuus, jotta yhden ominaisuuden huomioiminen ja korjaaminen eivät aiheuta turvalli-

suusriskiä rakennuksen käyttäjille. Korjausrakentamisessa rakenteiden tiivistämistä ja 

kapselointia käytetään silloin, kun halutaan estää mikrobiepäpuhtauksien kulkeutuminen 

ilmavirtojen mukana sisäilmaan ja sisäilmalle haitallisen materiaalin poistaminen on ra-

kenteista mahdotonta tai taloudellisesti kohtuuttoman kallista. (RIL 255-2014.) 
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Sisäilmakorjauskohteissa rakenteiden liitoskohdista tulevat ilmavuodot voidaan tiivistää 

ko. tarkoitukseen käytettävillä tuotteilla. Tuotteet voivat muodostua massamaisesta tuot-

teesta ja siihen liittyvästä vahvikenauhasta. (RIL 255-2014.) 

Kun vanhoihin kerrostaloihin tehdään koneellinen sisäänpuhallus- ja poistoilmanvaihto, 

tulee rakenteiden tiiveyttä parantaa. Muuten rakennuksessa voi tulla ongelmia painesuh-

teiden kanssa, sillä sisä- ja ulkolämpötilaeroista johtuva paine-ero aiheuttaa ilmavirtauk-

sen rakennuksen sisällä alakerroksista ylimpiin kerroksiin. (RIL 255-2014.) 

Asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003) on kerrottu epäpuhtauksien 

kulkeutumisesta sisäilmaan ja painesuhteiden hallinnasta. Epäpuhtauksien kertymiseen 

sisäilmaan on usein syynä liian pieni ilmanvaihto tai korvausilman hallitsematon sisään-

tulo rakenteiden kautta. Tämän vuoksi ilmanvaihtoa on tehostettava, estettävä korvaus-

ilman kulkeutuminen rakenteiden kautta ja pinnoitettava rakenteet sisätilaan päin tiiviin 

kalvon muodostamalla pinnoitteella. Lisäksi rakenteiden läpiviennit ja saumakohdat on 

tiivistettävä. 

Ympäristöopas 2016 mukaan korjausrakentamisessa rakennuksen vaipan ilmatiiveys ja 

rakennuksen painesuhteiden tarkastelu liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kuntotutkimuksen yh-

teydessä pyritään selvittämään ilmavirtausten suuntaa, suuruutta ja niiden merkitystä 

epäpuhtauksien kulkeutumiselle ja rakennuksen toiminnalle. (YO 2016.)  

3 Ongelmien selvitys 

Lait ja asetukset sanovat, että tiiveyden tulee säilyä koko rakennuksen elinkaaren ajan. 

Ovatko nykyiset määräykset ja hyvää rakentamistapaa kuvaavat ohjeet kuitenkaan 

tiiveyden kannalta riittävällä tasolla varmistamaan laadukkaan sisäilman ja estämään si-

säilmaongelmien syntymisen rakennuksen elinkaaren aikana? Esimerkiksi yläpohjan ja 

ulkoseinien tiivistystavat eivät tällä hetkellä ole suhteessa toisiinsa. Yläpohjassa liittymät 

tiivistetään kermein ja seinien liittymät tiivistysmassoilla. Näiden tuotteiden käyttöiät poik-

keavat toisistaan.  
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Tuulettumattomissa yläpohjarakenteissa kermien käyttö on perusteltua, sillä liittymiä on 

vaikea tiivistää jälkikäteen. Tuuletetuissa rakenteissa tiiveys ei ole kuitenkaan yhtä kriit-

tinen, kunhan tuuletus on toimiva. Tämän vuoksi alalla pitäisi selkeämmin tuoda esiin 

rakenteet, joissa tiiveys on erityisen kriittinen ja missä taas selvittäisiin nykyisiä kevyem-

millä menetelmillä. 

Ulkoseinien tiivistysten osalta tulisi rakennuksen elinkaaren aikana huolehtia siitä, että 

saumojen kuntoa tarkkaillaan ja ne uusitaan sauman käyttöiän päätyttyä. Tällä hetkellä 

huoltoa ja saumojen uusimista ei ohjata riittävästi. Rakenteiden ilmatiiveydelle olisi suo-

siteltavaa suorittaa säännöllisiä tarkastuksia, jotta varmistutaan rakenteen toiminnasta 

käytön aikana ja ennaltaehkäistään mahdollisia vaurioita.  

3.1 Rakennusterveys 

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitalli-

sessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia 

tekijöitä eikä viihtyisyyttä jatkuvasti heikentäviä hajuja. (YMat 1009/2017; 5§) 

Rakennusfysiikan perusteet ja sovellukset -julkaisun mukaan sisäilman laadulla on suuri 

merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle. Riittävän puhdas hengitysilma on ter-

veyden kannalta tärkeää ja puhdas sisäilma ei sisällä limakalvoja ja ihoa ärsyttäviä epä-

puhtauksia. Sisäilmassa ei saa olla mikrobeja, viruksia, bakteereja tai sieni-itiöitä haital-

lisessa määrin. Sisäilmasta aiheutuneet terveyshaitat voivat ilmetä erilaisina oireina, eri-

tyisesti allergisilla ihmisillä. Heitä voi ärsyttää allergian aiheuttajan lisäksi myös kaikki 

muut ilman epäpuhtaudet, kuten hengitysilman valkuaispitoiset pölyt: siitepöly, itiöt, mik-

robien osat ja eläinpöly. Sisäilman laatuun vaikuttavat muun muassa ulkoilman laatu, 

maaperä, yleiset ilmastolliset tekijät, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmate-

riaalit, ilmanvaihto, sisäilman suhteellinen kosteus ja rakenteiden kosteus sekä tiloissa 

tapahtuvat toiminnot. (Siikanen, U.) 

Rakennusmateriaaleista erittyy huoneilmaan kaasumaisia ja hiukkasten muodossa ole-

via epäpuhtauksia. Erittymisen määrään vaikuttavat materiaalin ominaisuudet, kuten ra-

kennetyyppi, pintakäsittely, tiiveys sekä ilman kosteus ja lämpötila. Rakennusfysiikka, 

perusteet ja sovellutukset -julkaisun mukaan liian kosteasta sisäilmasta voi aiheutua 
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muun muassa metallin korroosiota, kondensaatiota rakenteiden sisäpinnassa ja sisällä 

sekä monien aineiden erittymistä rakenteista sisäilmaan. Kosteus voi liuottaa materiaa-

leista yhdisteitä ja kuljettaa niitä rakenteen kuivumissuuntaan. Kosteus voi myös saada 

aikaan, edistää ja muuntaa kemiallisia reaktioita materiaaleissa. Lisäksi kosteus mah-

dollistaa homeiden ja mikro-organismien kasvun rakennusaineissa ja niiden synnyttä-

mien yhdisteiden muodostumisen. (Siikanen, U.) 

Sisäilman epäpuhtaudet ovat hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita. Ne voidaan jakaa 

ulkoa tuleviin, rakennusperäisiin sekä ihmisestä ja hänen toiminnoista aiheutuviin epä-

puhtauksiin. (Siikanen, U.) Epäpuhtaudet voivat olla kemiallisia aineita, orgaanisia yh-

disteitä tai epäorgaanisia yhdisteitä. Kemikaaleille altistuminen tapahtuu hengityselinten 

välityksellä tai ihokosketuksesta. Rakennuksissa käytettävät materiaalit voivat sisältää 

aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen kosketusihottuman, allergisen nuhan tai ast-

man. (Siikanen, U.) 

Sisäilmassa esiintyy kaasumaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka Maailman terveysjärjestö 

WHO ryhmittelee kiehumispisteen mukaan erittäin haihtuviin (VVOC), haihtuviin (VOC), 

puolihaihtuviin (SVOC) ja hiukkasiin sitoutuneihin (POM) yhdisteisiin. Sisäilmaolosuh-

teissa haihtuvat yhdisteet (VOC) ovat kaasumaisessa tai höyrymäisessä muodossa, kun 

taas vähemmän haihtuvat voivat olla hiukkasmuodossa tai partikkeleihin absorboitu-

neina. VOC-yhdisteitä ovat muun muassa alkaanit, terpeenit, aromaattiset hiilivedyt, ha-

logenoidut yhdisteet, aldehydit, ketonit, alkoholit ja esterit. Yli puolet sisäilman VOC-yh-

disteistä arvioidaan olevan peräisin rakennusmateriaaleista. Uusissa tai vastakorjatuissa 

rakennuksissa rakennusmateriaalien päästöt ovat suurimmillaan, mutta vähenevät muu-

tamien kuukausien kuluessa. Sisäilman kannalta merkittäviä epäorgaanisia yhdisteitä 

ovat muun muassa hiilidioksidi, hiilimonoksidi, otsoni, rikkiyhdisteet, typenoksidit ja am-

moniakki. (Siikanen, U.) 

Rakennuksen kosteusvauriot voivat luoda otolliset olosuhteet home- ja sienikasvustoille. 

Homekasvustoista voi vapautua ilmaan mikrobeja, kemiallisia yhdisteitä ja toksiineja, 

jotka voivat aiheuttaa rakennuksen käyttäjille oireita. Mikrobivaurioihin yhdistettyjä oireita 

ovat: 

 ärsytysoireet kurkussa ja hengitysteissä, nenän kutina, tukkoisuus ja nuha, 
äänen käheys, kurkkukipu ja yskä, ihon ja silmien kutina ja punoitus 
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 väsymys, pahoinvointi, kuumeilu, nivelkivut 

 allergiset sairaudet; allerginen nuha, astma, allerginen alveoliitti (homepö-
lykeuhkosairaus), silmän sidekalvon tulehdus, atooppisen ihottuman pahe-
neminen 

 infektiot; keuhkoputken, keuhkojen, poskiontelon ja nielun tulehdukset. 

Homeet ja mikrobit voivat alkaa kasvaa, kun suhteellinen kosteus on jatkuvasti 70-75 % 

RH ja lämpötila +10-55°C. Alle 0°C:n tai yli 60°C:n lämpötiloissa sienet eivät yleensä 

kasva, mutta pakkanen ei tuhoa sienikasvustoa. Mitä korkeampi suhteellinen kosteus 

on, sitä herkemmin homeet kasvavat. Orgaanisiin rakennusaineisiin tulee helpommin 

mikrobikasvustoa kuin epäorgaanisiin. (Siikanen, U.) 

Rakennusmateriaaleihin voi myös absorboitua epäpuhtauksia, jotka voivat myöhemmin 

vapautua huoneilmaan ja näin ollen huonontaa sisäilman laatua. (Siikanen, U.) 

Pölyt ja hiukkaset aiheuttavat rakennusalalla eniten ammattitauteja, mutta niitä esiintyy 

myös valmiissa rakennuksissa. Huoneilman pöly koostuu erikokoisista hiukkasista. Mitä 

pienempiä hiukkaset ovat, sitä pitempään ne leijuvat ilmassa, esimerkiksi halkaisijaltaan 

alle 5 µm:n kokoiset hiukkaset eivät laskeudu. Hiukkasten terveysvaikutukset riippuvat 

niiden koostumuksesta ja koosta. Suuremmat hiukkaset, yli 2 µm:n kokoiset, kiinnittyvät 

ylempiin hengitysteihin. Pienemmät hiukkaset ovat haitallisempia, ja ne voivat kulkeutua 

keuhkoihin asti. Rakennusaikana pöly voi kertyä esimerkiksi ilmanvaihtokanaviin, joista 

se kulkeutuu ajan myötä takaisin huoneilmaan. Kanaviin kertynyt pöly voi toimia myös 

kasvualustana mikrobeille. Pölyä syntyy rakennustyön aikana esimerkiksi hiottaessa ja 

mineraalivilloja asennettaessa. Tyypillisiä rakentamisessa esiintyviä pölyjä ovat betonin 

kvartsipöly, sementtipöly, kalkkipöly laasteista, puupöly, lasi- ja kivivillapöly sekä metal-

lihuurut ja maalipölyt. Asbestipölyä voi esiintyä vanhemmissa rakennuksissa. (Siikanen, 

U.) 

Ilmanvaihdon on tarkoitus poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huolehtia riittä-

västä puhtaasta korvausilmasta. Ilmavirtojen mitoitus perustuu henkilökuormitukseen 

sekä hajujen poistoon. Mitoitustapa riittää yleensä tavanomaisten rakenteista ja sisus-

tuksista lähtevien epäpuhtauksien tyydyttävään poistoon. Mitoituksen ohjearvot on esi-

tetty RakMK:n osassa 2. (Siikanen, U.) 
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3.2 Paine-erojen vaihtelut ja niiden vaikutus rakenteisiin ja sisäilmaan 

Ilmanvaihdolla pyritään pitämään ulkoilman paineeseen nähden pieni alipaine. Liian 

suuri sisäilman alipaine ulkoilman paineeseen nähden voi aiheuttaa vuotoja rakenteista 

ja raoista. Näiden mukana sisäilmaan voi kulkeutua haitallisia aineita ja itiöitä. Raken-

nuksen sisäpuolella oleva ylipaine voi taas aiheuttaa kostean sisäilman kulkeutumisen 

ilmansulun vuotokohdista rakenteisiin (konvektiovirtauksen) ja kosteuden tiivistymisen 

rakenteen kylmään osaan. (RT 80-10712.) 

Taneli Päkkilä on tutkinut diplomityössään (2012) paine-eron vaikutusta sisäilmanäyt-

teen mikrobipitoisuuteen. Työssä havaittiin, että alipaineistuksella ei ollut juurikaan vai-

kutusta mikrobipitoisuuksiin, mikäli mikrobikasvustoa sisältävä rakennealue on pieni. 

Tutkimusten mukaan alipaineistus näytti kuitenkin lisäävän mikrobilajistoja sisäilmassa. 

Eri lajeja ja kosteusvaurioindikaattoreja löytyi sitä enemmän mitä suurempi alipaineistus 

oli. (Päkkilä, T.) 

Tutkimustuloksen perusteella voitaisiin todeta, että painesuhteiden säännölliselle tarkas-

telulle rakennuksen elinkaaren aikana olisi tarvetta. Tutkimustuloksen perusteella paine-

suhteilla on vaikutusta sisäilman laatuun. 

3.3 Tiiveyden puutteet ja vaikutus rakenteisiin elinkaaren aikana 

Ilmanpaine-eroista aiheutuva ilmanvirtaus rakenteiden läpi muodostaa suuremman kos-

teusvaurioriskin rakennuksille kuin diffuusio. (Siikanen, U.). Betoniulkoseinillä betonikuo-

rien ilmanläpäisevyys on pieni, mutta tiiviissä kerroksissa olevat epäjatkuvuuskohdat, 

kuten saumat, liittymät muihin rakenteisiin, läpiviennit sekä halkeamat voivat aiheuttaa 

huomattavia kosteuskertymiä rakenteeseen.  Seinärakenteen läpi tapahtuva diffuusio ai-

heutuu rakenteen eri puolilla vallitsevien vesihöyryn osapaineiden eroista. Diffuusio 

suuntautuu suuremmasta kosteustilasta pienempään eli pääsääntöisesti sisältä ulos-

päin. Kun sisäilman kosteus lisääntyy, paine-ero ja siten myös diffuusion rakenteisiin 

kuljettama kosteusmäärä kasvavat. Diffuusiolla siirtyvä kosteusmäärä on hyvin pieni be-

tonielementtirakennuksissa, jos eristeinä käytetään vesihöyryä huonosti läpäiseviä eris-

teitä, kuten EPS ja PUR-eristeitä. Jos taas käytetään mineraalivillaeristeitä, vesihöyry 

pääsee kulkeutumaan rakenteen läpi ulkokuoren sisäpintaan ja muodostaa talvikautena 
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tähän vesi- ja jääkerroksen. Osa tiivistyneestä kosteudesta imeytyy kapillaarisesti ulko-

kuoren huokosverkostoon ja osa taas kulkeutuu sisäpintaa pitkin alaspäin. Ulkokuoreen 

kertynyt kosteus kulkeutuu diffuusion muodossa ulkokuoren läpi ja osittain haihtuu tuu-

letusrakoon. Ulkokuoren kuivumista voi vaikeuttaa ulkopinnan pinnoitus huonosti vesi-

höyryä läpäisevällä pinnoitteella. Painovoiman kuljettama vesi voi kerääntyä esimerkiksi 

ikkunoiden päälle ja vedenpoisto onkin otettava suunnittelussa erikseen huomioon. (Be-

toniteollisuus Ry.) 

Mikäli tiiveyden puutteista aiheutunut kosteus pääsee tiivistymään rakenteisiin, on mah-

dollista, että rakenteisiin syntyy vaurioita. Rakennukset ovat yleensä alipaineisia sisä-

puolelta, joten epäpuhtauksia on mahdollista päätyä sisäilmaan rakenteiden ilmanvuo-

tokohdista. Siksi olisikin tärkeää jo rakentamisvaiheessa huolehtia rakenteiden tiivey-

destä, jotta voidaan ennalta ehkäistä vauriokohtia rakenteissa. Tiiveyttä tulisi seurata 

myös rakennuksen käytön aikana, jotta huomataan mahdolliset uudet ilmanvuotokohdat 

esimerkiksi, jos tiivisteet tulevat käyttöikänsä päähän ja niitä tulisi uusia. 

3.4 Teippien ja liitosnauhojen käyttö tiivistyksessä 

Ikkuna- ja oviasennuksiin sekä taloteollisuuden tiivistyksiin on kehitetty erilaisia ohuita 

ilmatiivistysnauhoja ja -teippejä. Teippejä kehitetään jatkuvasti, ja niiden käyttö yleistyy 

koko ajan ilmatiiveysvaatimusten kasvaessa. Teippejä ovat esimerkiksi kuitukankaalla 

pinnoitetut polyeteeninauhat, jotka soveltuvat parhaiten sisäpuolisiin ilmatiivistyksiin. 

Nauhat joko liimataan erikoisliimoilla tai niissä on valmiiksi liima nauhan reunoilla tai 

kauttaaltaan liimapuolella. Nauhoja myös valmistetaan eri kokoja, ja niitä voidaan rapata 

ja pinnoittaa yli. Nauhojen asennus ja mitoitus tehdään materiaalivalmistajan ohjeen mu-

kaisesti, ja asennuksessa tulee ottaa huomioon asennusaikaiset olosuhteet (mm. läm-

pötila ja kosteus). Nauhat tulee liimata tiukasti tartuntapinnoille, muuten ei saada tehtyä 

ilmatiivistä saumaa. Nauhoilla tehdyt saumat peitetään puu- tai metallilistoilla. (RIL 255-

2014.) 

”Älykkäät” höyrynsulkunauhat päästävät kosteutta ulos rakenteesta niitä käytettäessä 

sadevesitiivistykseen, mutta ne eivät päästä kosteutta rakenteeseen sisältäpäin, kun 

niitä käytetään rakennuksen ilmatiivistykseen. Butyylipohjaisia tiivistysnauhoja käyte-

tään metalli- ja lasirakentamisessa sekä kaasu- ja ilmatiiveyttä vaativissa saumoissa ja 
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ikkunaliitoksissa. Butyylipohjaisissa nauhoissa voi olla butyyli molemmilla puolilla tai bu-

tyyli toisella puolella ja alumiini tai kangas toisella puolella. EPDM-nauhoja käytetään 

metalli- ja lasirakentamisessa ilma- ja höyrytiiviiden saumojen tekemiseen sekä estä-

mään sadeveden pääsy rakenteisiin. EPDM-nauhat kiinnitetään kumiin tarttuvalla kon-

taktiliimalla tai liimamassoilla ja tarvittaessa mekaanisesti. Epoksiliimalla kiinnitettäviä 

hypalon-nauhoja käytetään lähinnä vesirasituksen alaisissa saumoissa, joihin kohdistuu 

huomattavaa kemiallista rasitusta tai painetta.  (RIL 255-2014.) 

Koskivuori on tutkinut opinnäytetyössään liitosnauhojen soveltuvuutta ikkunatiivistyksiin. 

Koskivuori toteaa työssään, että RT 41-10947 Puu- ja alumiini-ikkunat -ohjekortissa ku-

vattu ja rakennustyössä yleisesti sovellettu tiivistystapa ei täysin vastaa Rakentamis-

määräyskokoelman vaatimuksia, joita ikkunaliittymien tiiveydeltä edellytetään, eikä siten 

takaa ilmatiiveyden toteutumista käytännössä. Ohjekortin mukaan karmin ja seinän väli-

sen aukon tiivistys suoritetaan joko sullomalla karmiväliin tilkettä tai pursottamalla siihen 

polyuretaanivaahdotus. Kuitenkaan karmin asennustukia tai kiinnitysruuvien kohdalla 

olevia kiiloja ei saa poistaa tilkitsemisen yhteydessä. Tiivistämällä vain karmin ja apukar-

min välinen rako, saattaa liittymärakenteeseen jäädä merkittäviäkin ilmatiiveyspuutteita. 

Liitosnauhojen ja teippien käyttö tiivistyksessä on suhteellisen uusi ratkaisu, joten yhte-

näisiä kriteerejä tuotteille, suunnittelulle, asennukselle tai laadunvarmistukselle ei ole 

vielä luotu. Lopputulokseksi työssä saatiin, että liitosnauhoilla voidaan toteuttaa tiivis ik-

kunaliittymä siten, että karmirakenne liittyy ulkoseinän ilmanpitävään kerrokseen. Riittä-

vän ilmatiiveyden saavuttamiseksi vaaditaan oikeanlainen ja huolellinen asennustek-

niikka sekä alustan esikäsittely. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaikeiden yksityiskoh-

tien toteutukseen sekä liitosnauhojen ja esikäsittelytuotteiden soveltuvuuteen kyseessä 

olevalla alustalla. Liitosnauhojen asennus edellyttää myös asennustyön eri vaiheiden 

valvontaa sekä laadunvarmistusta. (Koskivuori, M.) 

Nauhoilla tiivistämisestä ei ole annettu ohjeita rakennusmääräysten asetuksissa eikä 

valmiita detaljeja ole saatavilla hyvää rakentamistapaa kuvaavissa ohjeissa. Tiivistämi-

nen nauhoilla on kuitenkin yleistymässä, ja Suomeen tiivistysnauhoja toimittavilla val-

mistajilla on saatavilla valmiita mallidetaljeja. Tutkimustietoa liitosnauhojen ja teippien 

soveltuvuudesta liittymien tiivistykseen alkaa olla saatavilla myös Suomessa. Tiivistys-

nauhoja käytettäessä niiden etuna on niiden helppo asennettavuus ja nopeus verrattuna 

muihin tiivistysmenetelmiin, esimerkiksi pohjanauhan ja saumausmassan käyttöön. Sau-

mausmassoja käytettäessä joudutaan työmaalla odottelemaan niiden kuivumista ennen 
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kuin töitä päästään jatkamaan. Saumausmassojen yleinen kuivumisaika näyttää eri toi-

mittajien tuoteselosteita tutkittaessa olevan noin 3 mm/vrk. Tämä tarkoittaa, että 1 cm:n 

syvyisen sauman kuivumiseen menisi noin kolme vuorokautta. Teipeille on myös suori-

tettu ikääntymistestejä, joissa teippejä on säilytetty korotetussa lämpötilassa ja ilman-

kosteudessa. Tällaisissa testeissä on todettu tiivistysteippien läpäisevän jopa 100 vuo-

den ikääntymistestin tuotetoimittajien mukaan. Kääntöpuolena tiivistysnauhojen käy-

tössä on niiden huolimattomasta asennuksesta johtuvat ilmavuotokohdat.  

Nykyisillä tiivistysmenetelmillä (esim. kermillä tiivistäminen yläpohjissa) voidaan päästä 

tiiviimpiin ja pitempiaikaisiin tuloksiin kuin tiivistysnauhoilla, kun työt suoritetaan huolel-

lisesti. Liittymien tiiveyttä ei kuitenkaan yleensä laadunvarmisteta ja lopputuloksesta ei 

ole varmuutta. Esimerkiksi kermien asentaminen vaatii tulitöitä työmaalla, ja työn suo-

rittaminen on hitaampaa. Tiivistysnauhojen käytöllä voitaisiin tietyissä paikoissa tehos-

taa työtapoja helpomman asennettavuuden kannalta. Voitaisiin ajatella, että vaikka tei-

peillä tiivistettäessä lopputulos ei ole yhtä tiivis kuin nykyisillä menetelmillä oikein teh-

tynä, voidaan uusilla menetelmillä lopulta kuitenkin päästä tiiviimpiin tuloksiin nopeam-

min ja helpommalla menetelmällä. 

Uudisrakentamisessa tiivistystöitä olisi mahdollista kehittää helpompaan suuntaan käyt-

tämällä esimerkiksi ikkunaliitoksissa teippejä. Ikkunoiden ja ovien liittymien tiivistäminen 

teippien avulla olisi järkevää jo pelkästään energiatehokkuuden parantamisen näkökul-

masta. Työmaa-aikana teippien asentaminen liittymiin ei ole työteknisesti haastavaa, 

eikä kuivumisaikoja ole. Betonisisäkuoren ja ikkunan karmin liittymän toteutus on työtek-

nisesti helposti toteutettavissa. Lisäksi teippien peittäminen onnistuu ohuella tasoiteker-

roksella tai vaihtoehtoisesti liimattavilla peitelistoilla. 

Uudispuolella voitaisiin soveltaa myös korjausrakentamisessa käytettyjä tiivistysmene-

telmiä. Ikkunaliitosten tekeminen vedeneristemenetelmällä voi olla uudisrakennuksissa 

liian raskas toimenpide, mutta esimerkiksi uusien halkeamien tiivistykseen samoja me-

netelmiä voitaisiin käyttää.   
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4 Käytännöt tällä hetkellä 

4.1 Suunnittelun toteutustavat 

Tällä hetkellä ikkuna- ja oviliittymien, rakojen, saumojen ja läpivientien tiivistykseen käy-

tetään muun muassa tiivistysvaahtoja. Tiivistysvaahdot ovat polyuretaanipohjaisia 1- tai 

2-komponenttisia paisuvia vaahtoja. Normaalin rakennusvaahdon lisäksi on kehitetty eri-

koisvaahtoja, jotka soveltuvat paremmin eri paikoissa käytettäviksi. Vaahtoja on talvi-

käyttöön (talvi- ja allseason vaahto) sekä kohteisiin, joissa saumaan kohdistuu liikettä 

(elastinen vaahto), paloluokiteltuihin saumoihin (palovaahto), rakennusharkkojen lii-

maukseen (kiviliimavaahto) ja EPS-eristelevyjen ja puun liimaukseen. Perinteisten vaah-

tojen rinnalle on kehitetty myös isosyanaattivapaita vaahtoja. Kermejä käytetään ylei-

sesti yläpohjissa ontelolaattojen saumojen tiivistykseen. (RIL 255-2014.) Muita tiivistys-

menetelmiä ovat muun muassa Elementtisuunnittelu.fi:n ja RT-korttien detaljien mukaan 

pohjanauhan ja elastisen tiivistysmassan käyttö sekä liittymien tiivistäminen juotosvalu-

jen avulla. 

4.2 Ilmatiiveydelle asetetut vaatimukset rakennesuunnitelmissa 

Rakennesuunnitelmissa esitetään liittymien ilmatiiveydestä huolehtiminen. Ratkaisut 

ovat kuitenkin hyvin vakiintuneita, joten selkeä vaatimus ilmatiiveydelle voi jäädä helposti 

toisarvoiseksi asiaksi ja työt tehdään rutiinilla. 

Uudisrakentamisen rakennesuunnitelmissa ilmatiiveys esitetään tällä hetkellä nykyisten 

ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Ilmatiiveys esitetään usein vakiodetaljeissa ja muu-

toksia ilmatiiveyden osalta tuskin juurikaan tehdään, sillä käytännöt ovat hyvin vakiintu-

neita. Usein voidaan ajatella, että tiivistysmenetelmät ovat käytännössä hyväksi havait-

tuja sekä ohjeiden ja määräysten mukaisia. Jos työt tehdään ilmatiiveyden osalta huo-

lellisesti rakennesuunnitelmia noudattaen, päästään varmasti hyvään lopputulokseen. 

Asetuksissa todetaan, että rakennuksen tiiveyden tulisi säilyä koko rakennuksen käyt-

töiän ajan. Nykyisillä menetelmillä tehtynä ilmatiiveys ei säily koko rakennuksen käyt-

töiän aikaa, jos elastisia saumoja ja vaahdotuksia ei uusita jossain vaiheessa. Ajan 

kanssa massat ja vaahdot kuivuvat ja halkeilevat. 
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Juotosvalujen osalta on todettu hyvää rakentamistapaa kuvaavissa julkaisuissa, etteivät 

ne ole yksinään riittäviä takaamaan rakenteiden tiiveyttä. Rakennesuunnitelmissa tulisi 

esittää tällaisten liittymien osalta lisätiivistys, mikäli liittymät ovat mahdollisia ilmanvuo-

tokohtia. Erityisesti ne tulisi esittää siinä tapauksessa, että näitä kohtia on myöhemmin 

vaikea tai jopa mahdotonta tiivistää jälkikäteen. Tällaisia paikkoja voivat olla muun mu-

assa alakattotiloissa olevat vuotokohdat. Jos nämä ilmanvuotokohdat havaitaan uu-

dessa rakennuksessa vasta sen jälkeen kun alakatot on asennettu, ei niitä todennäköi-

sesti tiivistetä enää jälkikäteen. 

Nykyisin käytettyjen menetelmien riskipaikkoja tiiveyden osalta voivat olla muun muassa 

massojen asennuksessa tapahtuvat virheet, massat eivät kuivu tai ne peitetään liian ai-

kaisin, massojen käyttöiän päättyminen ennen rakennuksen käyttöikää ja massojen uu-

simisen laiminlyönti. Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen rakenteiden vaurioitu-

minen käyttöiän aikana on mahdollista.  

Nykyisillä suunnitteluohjeilla on useita riskipaikkoja toteutuksen ja käytön aikana. Oikein 

ja huolellisesti tehtynä tiivistykset ovat toimivia, mutta käyttöiät loppuvat ennen raken-

nuksen käyttöikää. 

4.3 Laadunvarmistus 

Rakennusinsinööriliiton julkaisun mukaan seinärakenteiden toimivuuden varmistaminen 

vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. Julkaisun mukaan erityisesti sei-

närakenteen vedenpitävyyteen sekä tuuletuksen toimimiseen tulee kiinnittää huomiota. 

Toimenpiteiden suorittaminen ajallaan on edellytys rakenteiden suunnittelun käyttöiän 

saavuttamiselle. (RIL 107-2012.)  

Julkaisussa ei erikseen mainita liittymien, saumojen, läpivientien yms. säännöllisiä tar-

kastuksia. Suoraa ohjetta tai vaatimusta ei ole rakennuksen käyttöiän aikana tehtävään 

tiiveyden tarkasteluun. Tarkastuksia ja tutkimuksia tehdään yleensä vasta siinä vai-

heessa, kun oireita tai muuta poikkeuksellista havaitaan rakennuksessa. Tarkastuksia 

tulisi suorittaa säännöllisesti, jolloin voitaisiin välttyä suuremmilta ongelmilta rakenteille 

ja käyttäjille. 
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Rakennuksissa voidaan tehdä kenttämittauksin rakenteita rikkomattomia rakennusfysi-

kaalisia mittauksia, joiden avulla selvitetään rakennuksen sisäilman laatuun ja rakentei-

den toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Rakennuksissa voidaan tutkia sisä- ja ulkoilman 

sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteita, ulkovaipan ilmatiiveyttä ja lämpövuotoja, 

rakenteiden kylmäsiltoja, ilmanvaihdon toimivuutta sekä rakennuksen yli olevia paine-

eroja. (RIL 255-2014.) 

Painesuhteiden mittauksella voidaan selvittää ilmanpaine-eroja rakennusosien eri puo-

lilla. Tulosten avulla voidaan arvioida epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin ja kos-

teuden kulkeutumista huoneilmasta rakenteisiin. (RT 80-10712.) 

4.3.1 Tiiveysmittaus, lämpökuvaus ja paine-eromittaus 

Lämpökamerakuvausta käytetään uudisrakennusten laadunvalvontamittauksissa sekä 

vanhojen rakennusten kuntotutkimuksessa. Kuvauksilla voidaan arvioida ja selvittää mo-

nia eri asioita, sillä kuvattavien rakenteiden pintalämpötilamuutokset voivat johtua use-

asta eri tekijästä. Kuvauksilla saadaan tietoa muun muassa rakennusten, rakenteiden ja 

rakennusmateriaalien toimivuudesta ja ominaisuuksista, laadusta ja kunnosta. Lisäksi 

lämpökuvauksella selvitetään lämpöolosuhteita, vaipan ilmanpitävyyttä, rakenteiden 

lämpöteknistä toimivuutta sekä tietyin rajauksin kosteusvaurioita. Myös talotekniikan vi-

koja ja puutteita pystytään selvittämään. (RIL 255-2014.) 

Lämpökuvauksissa käytettävän kameran tulee olla mittaava, tasapainotettu sekä kuvan-

tava mittauslaite. Mittaava kamera mittaa suoraan rakenteiden pintalämpötiloja. Kuvan-

tava mittalaite muodostaa kuvattavasta kohteesta lämpökuvan, joka esittää kohteen pin-

talämpöjakauman. Pintalämpöjakauman perusteella voidaan päätellä rakenteiden läm-

pötekninen toimivuus. Tasapainotus tarkoittaa sitä, että kameran rungon lämpötilavaih-

telut eivät vaikuta mittaustulokseen. Kuvauksissa yleisesti käytettävät pitkäaaltokamerat 

pystyvät muodostamaan kuvan myös kylmässä talvisäässä, toisin kuin lyhytaaltokame-

rat, joille lämpösäteilyn määrä on liian pieni talvella. Yleensä rakennukset kuvataan kui-

tenkin sisäpuolelta, sillä tuuletusraollisten rakenteiden kuvaaminen ulkopuolelta on hyvin 

rajoitettua. Rakenteissa olevat puutteet tai virheet havaitaan, jos ne näkyvät rakenteen 

pinnalla ympäristöstään poikkeavina lämpötilaeroina. Lämpökamerakuvauksissa on 

osattava tulkita mitkä havaitut pintalämpötilojen epäsäännöllisyydet merkitsevät raken-
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teiden puutteita ja virheitä. Ne tulee erottaa rakenteelle tyypillisistä kohdista, joissa pin-

talämpötilat laskevat, kuten ulkonurkista ja lattianrajoista. Varsinaiset rakennevirheet, 

kuten esimerkiksi lämmöneristeen puutteet, aiheuttavat yleensä paikallista pintalämpöti-

lan alenemista. (RIL 255-2014.) 

Tiiveysmittaus (ilmanpitävyyskoe) ja lämpökuvaus on suositeltavaa tehdä samaan ai-

kaan, jolloin rakenteen kylmäsillat erotetaan ilmavuotokohdista. Lisäksi samalla voidaan 

määrittää vuotoreittien sijainti eri rakenteissa sekä niiden liitoksissa ja läpivienneissä. 

Rakennus kuvataan ensin sisäpuolelta normaalitilanteessa ja sen jälkeen ilmanpitävyys-

kokeen aikana alipaineessa. Alipainetilanteessa ilmavuodot havaitaan alentuvina raken-

teiden pintalämpötiloina, sillä kylmäsiltojen lämpötilat eivät tällöin laske. (RIL 255-2014.) 

Rakennuksen vaipan tiiveys määritetään ilmanpitävyyskokeella. Yleensä rakennuksen 

ilmanpitävyys mitataan ns. painekoemenetelmällä käyttämällä erillistä painekoelaitteis-

toa. Painekoelaitteistona voidaan käyttää ovipuhallinsysteemiä, johon on kytketty tieto-

kone. Painekoemenetelmällä ei yksinään saada selvitettyä rakennuksen ilmavuotokoh-

tien sijaintia ja siihen tarvitaankin lisäksi lämpökuvausta, merkkisavua tai merkkiainetek-

niikkaa. (RIL 255-2014.) 

Painekoe tehdään standardissa SFS-EN 13829 (2000) määritetyllä tavalla. RT 80-10974 

-ohjekortti suosittelee Suomessa käytettäväksi mittausmenetelmää B, joka on luotetta-

vampi. Rakennuksessa tarkoituksellisesti olevat aukot, kuten korvausilmaventtiilit, tuli-

sijojen savupellit yms. suljetaan tiiviisti teippaamalla tai muulla luotettavalla tavalla ko-

keen ajaksi. Myös ovet ja ikkunat suljetaan. Painekokeessa rakennuksen sisälle aiheu-

tetaan joko yli- tai alipaine puhaltimen avulla. Painekoe tehdään tietokoneohjatusti erilai-

silla paine-eroilla. Kokeen aikana puhaltimen läpi kulkeva ilmamäärä (ilmantilavuusvirta) 

mitataan. Ilmatilavuusvirta on yhtä suuri kuin rakennuksen ilmavuotokohtien kautta vir-

taava ilmamäärä ko. paine-erolla. Painekokeen tuloksena saadaan ilmavuotoluku, n50-

luku, joka ilmoittaa kuinka monta kertaa rakennuksen tilavuuden suuruinen ilmamäärä 

vaihtuu tunnissa, kun paine-ero rakennuksen sisä- ja ulkopuolen välillä on 50 Pa. Mitä 

pienempi ilmanvuotoluku on, sitä tiiviimpi rakennus on. (RIL 255-2014.) Nykyään ilma-

vuotoluku ilmoitetaan q50-lukuna. Ilmanvuotoluku n50 kuvaa samaa asiaa kuin q50, 

mutta ilmavuotoja verrataan ulkovaipan neliöiden sijasta rakennuksen ilmatilavuuteen. 
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Rakennuksen vaipan yli oleva paine-ero ulkoilmaan nähden selvitetään paine-eromit-

tausten avulla. Mittausten avulla saadaan selville rakenteiden läpi tai rakenteiden liitty-

mäkohdista kulkevien ilmavirtausten suunta. Paine-eromittaukset tehdään rakennuksen 

vaipan yli ikkuna- tai ovitiivisteiden läpi tai kynnysrakojen kautta johdetun mittausputken 

kautta. Mittausputki liitetään paine-eromittariin. Pitkäaikaisempaa seurantaa voidaan 

tehdä jatkuvatoimisena loggaavana mittauksena. Paine-eromittauksia tehdessä on huo-

mioitava, että rakennuksen vaipan yli olevan paine-eron suuruus vaihtelee rakennuksen 

korkeussuunnassa. Paine-eroihin vaikuttavat myös muut tekijät, kuten sisä- ja ulkoilman 

lämpötila, tuulen suunta ja nopeus, ilmanvaihto sekä rakennuksen korkeus. (RIL 255-

2014.) 

Tiiveysmittauksessa tarkastellaan ilmavuotoja kokonaisuudessaan. Mittaukset on suosi-

teltavaa suorittaa talvella, sillä kesällä ilmavuodot eivät ole niin suuria. Ilmavuodot tun-

nistetaan lämpökamerakuvauksella pintalämpötilojen laskemisesta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että pintalämpötilojen laskeminen aiheuttaa toimenpiteitä mutta ilmavuo-

tojen suuruus ei. Tiiveysmittauksissa voi esiintyä ongelmia kerroksellisten rakenteiden 

ilmavuotojen tunnistamisessa. Vuotokohdat voivat olla rakenteiden sisällä, jolloin pinta-

lämpötilat eivät lämpökamerakuvauksessa laske riittävästi, jotta vuotojen suuruuden 

voisi tulkita oikein.  

Jos rakennuksen käyttöönotto ja siten tiiveysmittausten suoritus sijoittuu kesäkaudelle, 

voivat ne jäädä tehtäväksi myöhemmin. Onko tässä riskinä, ettei tiiveysmittauksia suori-

teta ollenkaan? Tällöin rakenteisiin voi jäädä paljon ilmatiiveyden ja kosteusteknisen toi-

minnan kannalta riskialttiita paikkoja, joita ei tulla välttämättä koskaan tiivistämään. 

Korjausrakentamisessa rakennuksen vaipan ilmatiiveys ja rakennuksen painesuhteiden 

tarkastelu liittyvät kiinteästi toisiinsa, kun ilmavirtausten suuntaa, suuruutta ja niiden mer-

kitystä epäpuhtauksien kulkeutumiselle ja rakennuksen toiminnalle selvitetään. Uudisra-

kennuksissa voitaisiin ilmanvuotoluvun mittauksen ja lämpökamerakuvauksen yhtey-

dessä raportoida suurimmat vuotokohdat, joita jää rakennukseen. Näitä voitaisiin seu-

rata rakennuksen elinkaaren aikana säännöllisesti, esimerkiksi viiden vuoden välein. Täl-

löin saataisiin selvitettyä, onko vuotokohdista aiheutunut ongelmia rakenteille ja onko 

tarvetta tehdä asialle jotain. Tarvittaessa tarkastusten yhteydessä voitaisiin suorittaa 

muita tarkasteluita tai esimerkiksi tehdä asukaskysely mahdollisista havaituista ongel-

mista (vedontunne, kylmyys, muuta huomioitavaa, oireita). 
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4.3.2 Merkkiainekokeiden käytettävyys uudiskohteissa 

Uudiskohteissa ilmavuotoluku määritetään tiiveysmittauksella. Ilmatiiveysmittauksella ei 

yksinään pystytä selvittämään yksittäisiä ilmavuotokohtia. RT14-11197 Rakenteiden il-

matiiveyden tarkastelu merkkiainekokein -ohjekortissa käsitellään merkkiainekaasun 

käyttöä rakennusten ja erilaisten rakenteiden ilmavuotojen tarkastelussa. Merkkiaineko-

keiden tarkkuus on huomattavasti parempi kuin ilmatiiveysmittauksen. Merkkiaineko-

keilla voidaan suorittaa ilmatiiveyden laadunvarmistusta niin uudis- kuin korjauskoh-

teissa sekä kuntotutkimusten yhteydessä. Merkkiainekokeilla saadaan tietoa rakennuk-

sen vuotoilmavirtojen reiteistä ja suuruudesta, joita ei muilla menetelmillä pystytä selvit-

tämään.  

Merkkiainekokeita ei vielä yleisesti käytetä uudiskohteissa ilmatiiveyden laadunvarmis-

tuksessa, mutta tiiveystavoitteiden kasvaessa energiatehokkuuden ja kosteusvaurioiden 

ennalta ehkäisemisen kannalta merkkiainekokeiden käyttö laadunvarmistuksena myös 

uudiskohteissa voisi olla suositeltavaa. Merkkiainekokeita voitaisiin harkita tehtäväksi 

kesäkaudella tiiveyskokeiden yhteydessä tehtävien lämpökuvasten rinnalla tai sijasta tai 

siinä tapauksessa, että tiiveyskokeissa ilmenee puutteita. Koko rakennuksen liittymiä ei 

ole kustannustehokasta käydä läpi merkkiainekokein, mutta laadunvarmistuksen suori-

tus mallihuoneessa kaikille eri rakenneliittymille ja pistokoeluontoisesti muissa tiloissa 

voisi taata riittävän tiiveyden rakennuksissa. Mallihuoneen osalta saadaan varmistettua, 

että työmenetelmät ovat oikeat, ja pistokoeluontoisilla tarkastuksilla varmistetaan oikei-

den työtapojen säilyminen myös muissa tiloissa. Merkkiainekokeilla voidaan saada sel-

ville mallihuoneissa isoimmat ilmanvuotokohdat.  Tällöin tieto pystytään välittämään 

myös tiivistystyön tekijöille, ja vastaavat kohdat muualla rakennuksessa tulisi tiivistettyä 

huolellisesti. Tämä edellyttäisi hyvää tiedon kulkua rakennusaikana projektin osapuolten 

välillä. 

5 Lopputulema, pohdinta 

Lait, asetukset ja hyvää rakentamistapaa kuvaavat ohjeet edellyttävät hyvää tiiveystasoa 

rakennuksissa. Energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat myös koko ajan, jolloin tiivey-

den merkittävyys korostuu. Uudisrakennuksissa tiiveyttä vaaditaan, ja sitä mitataan il-

manvuotoluvun ja lämpökuvauksen avulla. Suuret ilmavuodot ovat kuitenkin sallittuja 
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energiatehokkuuden kannalta, mutta ne voivat olla kosteusteknisen toimivuuden kan-

nalta väärissä rakenteissa. Kärjistäen voisi sanoa, että tällä hetkellä sallitaan rakentei-

den vaurioituminen, sillä tiiveysmittauksissa havaittuja isompia vuotokohtia ei katsota 

ongelmaksi, jos rakenteen kokonaistiiveys on hyväksytyn tai tavoitellun tasolla. Nyt ilma-

vuotokohtien kohdalla luotetaan rakenteen kuivumiskykyyn, mutta toteutuuko se var-

masti kaikkien rakenteiden kohdalla? Rakenteiden kuivuminen edellyttää toimivaa tuule-

tusta, joka puuttuu esimerkiksi eristerapatuista julkisivuista. Jos samaa tiiveystasoa ei 

vaadita kaikilta rakenneosilta, voivat riskialttiimmat rakenteet jäädä tiivistämättä. Raken-

teiden tiiveydestä on helpointa huolehtia rakentamisvaiheessa. Myöhemmin rakenteita 

tiivistettäessä joudutaan rikkomaan pintoja ja alakattoja, jos halutaan päästä hyvään ta-

soon tiiveyden osalta. Ilmavuotojen sallitusta suuruudesta ja vaikutuksista eri raken-

teissa ja rakenneosissa olisi hyvä saada tutkimustietoa.  

Hyvää rakentamistapaa kuvaavissa suunnitteluohjeissa ilmatiiveyden saavuttamiseksi 

on esitetty eri menetelmiä eri rakenneosille. Suunnitteluohjeiden ratkaisut ovat hyvin va-

kiintuneita ja selkeä vaatimus ilmatiiveydelle voi jäädä rakennesuunnitelmissa helposti 

toisarvoiseksi asiaksi. Lisäksi käytännöt työmaalla ovat hyvin vakiintuneita ja työt teh-

dään rutiinilla. Suunnitelmissa luotetaan siihen, että urakoitsija tietää ilmatiiveyden mer-

kityksen. Usein voidaan ajatella, että nykyiset tiivistysmenetelmät ovat käytännössä hy-

väksi havaittuja sekä ohjeiden ja määräysten mukaisia. Esimerkiksi juotosvalujen ilma-

tiiveyden riskinä ovat kuitenkin työvirheet toteutuksen aikana. Rakennesuunnitelmissa 

olisi suositeltavaa velvoittaa tällaisten liittymien osalta laadunvarmistusta, erityisesti siinä 

tapauksessa, että niitä on vaikea tai jopa mahdotonta tiivistää jälkikäteen. Nykyisillä 

suunnitteluohjeilla on useita riskipaikkoja toteutuksen ja käytön aikana. Oikein ja huolel-

lisesti tehtynä tiivistykset ovat toimivia, mutta käyttöiät loppuvat ennen rakennuksen 

käyttöikää. Nykyisilläkin menetelmillä tiivistyksille tulisi suorittaa laadunvarmistusta sekä 

huolehtia tiivistysten uusimisesta käyttöiän päätyttyä.  

Uusia tiivistysmenetelmiä kehitetään koko ajan, ja niitä käyttämällä voitaisiin päästä to-

teutusvaiheessa vähemmällä työmäärällä ja työteknisesti helpommilla menetelmillä yhtä 

tiiviiseen tai tiiviimpään lopputulokseen kuin aiemmin. Asetuksissa todetaan, että raken-

nuksen tiiveyden tulisi säilyä koko rakennuksen käyttöiän ajan. Tiivistysnauhoille ja -tei-

peille on suoritettu ikääntymistestejä, joiden tulokseksi on saatu jopa sadan vuoden kes-

tävyyksiä. Nykyisistä menetelmistä yläpohjan liittymien tiivistykseen käytetyt kermit ovat 

kestävämpiä ratkaisuja, mutta uretaanivaahdoilla ja tiivistysmassoilla käyttöiät eivät ole 
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yhtä pitkiä. Kun massat ja vaahdot vanhenevat, ne kuivuvat ja halkeavat. Massojen uu-

simisesta tulisi huolehtia rakennuksen käyttöiän aikana, mikä edellyttäisi esimerkiksi ik-

kunaliittymissä vähintään listojen purkutöitä. Ikkunaliittymissä voitaisiin korvata tällä het-

kellä käytetty pohjanauhan ja tiivistysmassan yhdistelmä tiivistysteipillä. Tällöin työ-

maalla ei tarvitse odottaa massojen kuivumista ja työt pääsevät jatkumaan sujuvasti. 

Haastavan muotoisissa läpivienneissä tiivistysteippien heikkoutena voidaan pitää niiden 

asennuksessa mahdollisesti syntyviä ryppyjä. Yläpohjan saumojen tiivistäminen ker-

meillä edellyttää tulitöitä työmaalla. Itseliimautuvat teipit voisivat olla ratkaisu myös ylä-

pohjissa tulitöiden välttämiseen sekä nopeampaan ja edullisempaan työtapaan. Yläpoh-

jissa on huomioitava kuitenkin se, ettei tiivistyksiä ja mahdollisia puutteita voida korjata 

jälkikäteen. Tuotekehitykselle on varmasti tarvetta vielä tulevaisuudessa myös muiden 

rakenneliittymien kuin yläpohjaliittymien osalta.   

Uudis- ja korjausrakentamisen osalta tiiveysvaatimukset ovat erilaisia, kun verrataan toi-

mintamalleja toisiinsa. Korjatessa tiukempi tiiveysvaatimus on selkeä siksi, että raken-

teessa on jo yleensä olemassa oleva vaurio, ja epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäil-

maan halutaan estää. Korjausrakentamisessa tiivistyskorjaukset laadunvarmistetaan 

merkkiainekokein, kun taas uudisrakentamisessa käytetään tiiveysmittauksia ja ilmavuo-

toluvun määritystä. Tavoitellut tiiveystasot ovat myös huomattavasti merkittävämpiä kor-

jausrakentamisessa, ja yleensä vain pieniä ilmavuotokohtia sallitaan. Korjausrakentami-

sessa tiivistyskorjauksissa käytetään yleisesti massamaisia vedeneristeitä sekä liitos-

nauhoja tai muita vastaavanlaisia tuotteita, jotka on kehitetty nimenomaan ilmavuototii-

vistyksiin. Samoja menetelmiä voitaisiin soveltaa uudisrakentamisessa sellaisissa koh-

teissa, joissa on tiukat tavoitteet energiatehokkuuden tai sisäilman laadun kannalta tai 

rakenne on tuulettumaton, kuten eristerappaus. 

Hyvää rakentamistapaa kuvaavien ohjeiden mukaan seinärakenteiden toimivuuden var-

mistaminen vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. Erityisesti vedenpitä-

vyyteen sekä tuuletuksen toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota. Jos seinärakenteen 

tuuletuksessa tai vedenpitävyydessä on ongelmia, on mahdollista, että vaurioita syntyy 

rakenteisiin. Jos taas seinärakenteessa on ilmavuotokohtia, voivat epäpuhtaudet päätyä 

sisäilmaan. Säännöllisiä tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä tulisi suorittaa myös ilmatii-

veyden osalta rakenteille, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä sisäilmaongelmien synty. Ra-

kenteiden yli vallitsevat paine-erot aiheuttavat ilmavuotoja. Paine-eroja voitaisiin mitata 
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rakennuksen käyttöiän aikana säännöllisin väliajoin tai jatkuvatoimisesti, jotta pystyttäi-

siin havaitsemaan mahdolliset muutokset. Muita menetelmiä tiiveyden varmistamiseksi 

käyttöiän aikana voisivat olla pistokoeluontoisesti tehtävät tiiveysmittaukset ja merkkiai-

nekokeet. Eri menetelmien soveltuvuutta käyttöiän aikana tehtäviin tarkastuksiin olisi 

hyvä tutkia lisää ja saada käytännössä lisätietoa hyviksi ja toimiviksi havaituista mene-

telmistä. Rakennusten tullessa peruskorjausikään tiiveystarkasteluilla ja paine-eron seu-

rantamittauksilla saataisiin tärkeää lisätietoa rakenteiden toiminnasta suunnittelua var-

ten. 

Tässä työssä saavutettiin sille asetetut tavoitteet ja havaittiin uusia kehitysmahdollisuuk-

sia alalla. Suomessa on paljon määräyksiä ja ohjeita, mikä osaltaan hankaloitti tiiveyden 

vaatimusten tarkastelua, mutta toisaalta tietoa on myös helposti saatavilla. Käytössä ole-

vat systemaattiset menetelmät tiivistysten suhteen helpottivat myös tarkastelujen teke-

mistä. Työtä on mahdollisuus jatkaa myöhemmin laajemmaksi kokonaisuudeksi, jossa 

tarkastellaan rakennesuunnitelmia ja -detaljeja, ja kehitetään niitä tämän työn havainto-

jen perusteella. Nykyisin uudisrakentamisen suunnittelussa käytetään mallinnusohjel-

mistoja, kuten Tekla Structures – ohjelmaa. Mallinnusohjelmissa ei kuitenkaan ole mah-

dollisuutta suunnitella rakennedetaljeja eikä -liittymiä samoin kuin perinteisillä 2D-ohjel-

mistoilla eikä näin ollen välttämättä oteta kantaa liittymien rakennusfysikaaliseen toimin-

taan. Laajemman kokonaisuuden lopputulemana on rakennedetaljien sekä toimintamal-

lien kehitys uudisrakentamisen suunnittelua varten. 
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