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1 Hankkeen yleistiedot 

1.1 Kohde 

Hartolan terveysasema 

Visantie 26 

19600 Hartola 

1.2 Rakennuttaja 

Hartolan kunta 

Kuninkaantie 16 

19600 Hartola 

Y-tunnus 0163734-5 

1.3 Tilaajan edustaja 

Hartolan kunta    

Kuninkaantie 1    

19600 Hartola    

 

Janne Myntti, tekninen johtaja 

puh   044 743 2252 

email  janne.myntti@hartola.fi 

1.4 Suunnittelijat 

1.4.1 Rakennustekniikka  

Sitowise Oy    

Sammonkatu 12    

50130 Mikkeli    

puh  020 747 6000 (vaihde) 

Antti Hyyryläinen, rkm. AMK, KVKT 

puh   044 427 9539 

email  antti.hyyrylainen@sitowise.com 

Mika Tuukkanen, ins. AMK, RTA 

puh  044 427 9271 

email  mika.tuukkanen@sitowise.com 
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1.5 Kohteen yleistiedot 

Kohteena on Hartolan terveysasema, joka sijaitsee osoitteessa Visantie 26. Ra-

kennus on valmistunut 1994. Rakennus on osittain 1- ja osittain 2-kerroksinen. 
Rakennus sijaitsee rinteessä ja pohjakerros on osittain maanalainen. 

Kantavat vaaka- ja pystyrakenteet ovat betonirakenteisia. Julkisivut ovat pää-
asiassa tiilimuurattuja ja sokkelit ovat betonirakenteisia ja kivirouhepinnoitet-
tuja. Kattotyyppi on osittain harjakatto ja osittain pulpettikatto, vesikatteena on 

peltikate. Ilmanvaihtona on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. 

Kohteessa on suoritettu rakenteiden kuntoon ja sisäilman laatuun liittyviä tutki-

muksia vuosien 2020-2021 aikana (Polygon Oy ja Sitowise Oy). Osassa tutkit-
tuja tiloja havaittiin lattia- ja/tai seinärakenteissa kohonneita kosteuspitoisuuk-
sia. Korjaustöiden tarkoituksena on poistaa vaurioituneet materiaalit ja ehkäistä 

uusien vaurioiden syntymistä. Lisäksi korjaustöillä pyritään hallitsemaan raken-
teiden läpi kulkeutuvia ilmavirtauksia. 

2 Yleisiä suoritusvaatimuksia 

Tämä rakennusselostus on hankekohtainen asiakirja. Yhdessä piirustusten ja 

muiden työselostusten kanssa se kuvaa rakennuskohteessa tehtävät työt.  

Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakir-

jojen ja lainsäädännön lisäksi kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja 
normeja. Jos asiakirjoista puuttuu joltakin osin työnsuorituksen, aineiden tai 
tarvikkeiden määrittely, noudatetaan rakennusalalla yleisesti noudatettua luo-

tettavaa rakennustapaa esim. voimassa olevaa RYL-julkaisusarjaa, jonka osia 
ovat mm. MaaRYL, RunkoRYL ja SisäRYL. 

Rakennustarvikkeiden tulee olla viranomaismääräysten ja asiakirjojen mukaisia, 
uusia ja virheettömiä. Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräys-
ten ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakka-asiakirjat ja viranomais-

määräykset ovat ristiriidassa, noudatetaan aina viranomaismääräyksiä. Työtur-
vallisuudessa noudatetaan viranomaismääräyksiä. Kohteelle tyypillisiä työtur-

vallisuusriskejä on esitetty turvallisuusasiakirjassa. 

Paikkaukset suoritetaan siten, että ne eivät erotu häiritsevästi ympäröivistä pin-
noista ja vastaavat ominaisuuksiltaan ympäröiviä pintoja. Tarvikkeiden kiinni-

tyksen ja jälkikiinnityksen on vastattava lujuuden, turvallisuuden ja ulkonäön 
osalta viranomaismääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisia vaatimuksia. 

2.1 Rakennustuotteiden kelpoisuus 

Kaikilla rakennustuotteilla, joita eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi 

(hEN) koskee, on oltava CE-merkintä (Rakennustuoteasetus (EU) N:o 
305/2011). Jos tuotteelle ei ole hEN:iä, niin noudatetaan kansallisia tuotehy-

väksyntävaihtoehtoja (Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
954/2012). Rakennustuotteen kelpoisuutta voidaan arvioida myös 
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eurooppalaisen teknisen arvioinnin avulla, jolloin tuotteiden tulee olla ETA-hy-
väksyttyjä ja CE-merkittyjä. 

CE-merkittyjen tuotteiden osalta niiden kelpoisuus todetaan aina olennaisten 

teknisten vaatimusten kannalta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 117 a-
117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset). CE-merkintä ei ole 

tuotehyväksyntä. 

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen on varmennettava rakennustyön 
tarkastus- asiakirjaan kirjattavin merkinnöin. Rakennustuotteiden kelpoisuuden 

toteamisen varmentamiseen liittyviin rakennustyön tarkastusasiakirjan merkin-
töihin tulee sisältyä vähintään seuraavat tiedot: 

• rakennustuote 
• rakennustuotteeseen liittyvät rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 
• rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamismenettely 

• rakennustuotteen kelpoisuuden toteamisesta vastaavan henkilön nimi 
• varmennuspäivämäärä ja vastuuhenkilön nimikirjoitus. 

Rakennustuotteen kelpoisuuden toteaminen on varmennettava vastuuhenkilön 
nimikirjoituksella rakennustyön tarkastusasiakirjaan ennen rakennustuotteen 
asentamista rakennuskohteeseen. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan tulee 

huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva ra-
kennustyön tarkastusasiakirja (MRA 73§). 

Suunnittelijan suorittaman rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen ja ra-
kennusvalvonnan vaatiman vakuutuksen antamisen edellytyksenä on se, että 

urakoitsija kokoaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja allekirjoittaa etukäteen vastaa-
van vakuutuksen, jossa toteaa, että tuote täyttää suunnitteluasiakirjoissa mää-
ritetyt, kansalliset rakennusmääräykset täyttävät tekniset vaatimukset. Raken-

nuskohdetta koskevat olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvät rakennustuot-
teet sekä niiden suoritustasot on ilmoitettu suunnitelmissa. Mikäli tuotteelle ei 

ole harmonisoitua tuotestandardia, noudatetaan kansallista tuotehyväksyntä-
menettelyä.  

2.2 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 

Kohteessa käytetään M1-luokiteltuja materiaaleja. Etenkin tuotteiden kiinnityk-

sissä käytettäviä liimoja ja tasoitteita valittaessa on kiinnitettävä huomioita, 
että tuotteet täyttävät M1-luokituksen. 

Materiaalivalintoja suoritettaessa on huomioitu päästöluokitusmääräykset. Mi-

käli jokin tuote ei täytä M1-luokitusta, tulee siitä informoida rakennuttajaa ja 
suunnittelijaa. 

2.3 Purkutyöt, terveydelle vaarallisten ja haitallisten aineiden 
esiintyminen kohteessa 

Purkutyössä tulee ottaa huomioon työsuojelua koskevat lait ja määräykset sekä 

turvallisuusasiakirjan edellyttämät toimet purkutyötä suoritettaessa. 
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Purkutyössä on noudatettava mm. seuraavia määräyksiä ja ohjeita: 

• Työturvallisuuslaki 738/2002 
• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

• Ratu 82-0379, Purkutyö. Menekit ja menetelmät 
• Ratu 82-0383, Kosteus ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. 

Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purku-
työssä käytetään hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purku-
töiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. 

Korjauksen kohteena olevat tilat ovat valmistuneet arviolta vuonna 1994. As-
bestin käyttö on kielletty lailla kokonaan 1.1.1994 lähtien, joten on syytä olet-

taa, että purettavat rakennusmateriaalit eivät sisällä asbestia. Mikäli tilojen 
purku- tai korjaustöiden yhteydessä rakenteissa ilmenee materiaaleja, joiden 
on mahdollista sisältää haitta-aineita, tulee ne tutkia viipymättä ennen töiden 

jatkamista.  

Haitta-aineiden purkutyöt, käsittelyt ja jätteenhävitys on tehtävä aina voimassa 

olevien viranomaismääräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen 
aineen purkutyönä. Urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajalle todis-
tuksen vaarallisen jätteen toimittamisesta jätteenkäsittelylaitokselle. 

2.4 Siivous ja jälkityöt  

Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat sekä jätteet työmaa-
alueelta ja kuljettaa ne kaatopaikalle. Työn valmistuttua tilaajalle ei saa jäädä 
mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia kustannuksia. Rakennus-

työmaata varten laaditaan erillinen suojaus- ja puhtaussuunnitelma, jonka pää-
urakoitsija laatii. Työselostuksessa on erillinen suojaus-, siivous- ja purku-

työohje, jossa on määritelty minimitaso toteutuksen aikaisille toimenpiteille. 
Purkutöiden jälkeen työmaalla tulee olla päivittäin imuripuhtaus. Viimeistelytöi-

den aikana tulee olla pölypuhtaus. 

Ajotiet ja urakoitsijan käyttöön annettu alue on rakennustyön ajan pidettävä 
niin siistinä, ettei rakennuttajalle, tilojen käyttäjälle tai naapureille aiheudu koh-

tuutonta haittaa. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan 
kunnostettava entiseen kuntoon. 

Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoi-
tuksen mukaan. Keräysastioihin asennetaan selkeät opasteet, jäteasetus 
179/2012. 

2.5 Luovutusasiakirjat 

Urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle kohteen valmistumisen jälkeen luovutus-
asiakirjakansio huoltokirjaa varten, jonka sisältö on mm. seuraava: 

• Työmaakokousten, urakoitsijapalavereiden yms. allekirjoitetut pöytäkirjat 

• Työmaapäiväkirja 
• Laadunvarmistuskokeiden pöytäkirjat 
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• Käytettyjen materiaalien tuoteselosteet, CE-merkintätodistukset, huolto- ja 
hoito-ohjeet 

• Käytetyt värisävyt eriteltynä rakennusosittain 

• Urakoitsijoiden yhteystiedot koottuna erilliseen taulukkoon. 
• Korjaustöiden valmistuessa rakennuttaja laatii omana hankintana rakennuk-

selle huoltokirjan. Huoltokirjaan täydennetään urakoitsijalta saatava aineisto. 
• Huoltokirja laaditaan sähköisesti, joten kaikki luovutettavat asiakirjat tulee 

luovuttaa yhtenä paperiversiona sekä sähköisesti PDF- tai Word-tiedostoina. 

3 Urakoitsijan laadunvarmistus 

3.1 Mallityöt 

Mallihuoneena on N130. Mallityöt tehdään seuraavista työvaiheista:  

• tiivistyskorjaus koko ulkoseinän osalta sis. ikkunaliittymät 
• lattialiittymät  

• rakenteiden läpiviennit  

Mallityön tekevät samat henkilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, 
joilla varsinainen työ tullaan tekemään. Mallityö tehdään riittävän suurelle alu-

eelle niin, että työmenetelmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetel-
mää. Rakennuttaja, urakoitsija ja tiivistyskorjausten suunnittelija tarkastavat ja 

hyväksyvät mallityöt. Urakoitsijan on kutsuttava koolle mallikatselmus vähin-
tään kaksi (2) arkityöpäivää ennen katselmusta.  

Mallikatselmuksessa mahdollisesti vaaditut muutokset ja korjaukset tulee tehdä 

ja hyväksyä ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Työn aikana seura-
taan toteutuvien käsittelyjen laatua ja verrataan niitä hyväksyttyihin malleihin. 

Poikkeamien syyt selvitetään ja korjataan välittömästi.   

3.2 Laadunvarmistuskokeet 

Tiivistyskorjausten onnistuminen varmistetaan merkkiainekokein. Urakoitsija il-
moittaa rakennuttajalle, kun kunkin huoneen tiivistys on suoritettu. Urakoitsija 

ei saa peittää tiivistyksiä ennen rakennuttajan lupaa. Merkkiainekokeella tutki-
taan mallihuoneen N130 tiivistyskorjaukset. 

Merkkiainekokeiden suorittamista varten tila tehdään 10…15 Pa alipaineiseksi. 

Liittymät tutkitaan typpi–vetykaasuseoksella. Merkkiainekokeista laaditaan ra-
portti. Tiivistyskorjausten suunnittelija kutsutaan paikalle merkkiainekokeisiin. 

Rakennuttaja vastaa merkkiainekokeiden eli tarkistusmittausten suorituksesta, 
joiden jälkien paikkaus kuuluu urakoitsijalle. Rakennuttaja tilaa laadunvarmis-
tuskokeet valitsemaltaan yhtiöltä. Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laa-

dunvarmistuksen edellyttämät toimenpiteet kirjataan työmaapäiväkirjaan. 
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4 Korjaustöiden laajuus 

Korjaustyöt käsittävät Hartolan terveysaseman 1. kerroksen alla luetellut tilat, 

joissa on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa kohonneita kosteuspitoisuuksia 
ja mikrobivaurioitumista eri rakenteissa. Korjaukset rajoittuvat pääasiassa pin-
tamateriaalien uusimiseen ja rakenneliittymien tiivistämiseen. 

Korjausten kohteena olevat tilat (tilat ja niiden sijainti esitetty liitteessä 1. ole-
vissa paikannuspiirustuksessa): 

• N126 
• N128 

• N130 
• 131 
• N135 

• 164 

5 Suojaustyöt 

5.1 Yleistä 

Urakoitsijalle kuuluu kaikkien suojaustöiden toteuttaminen siten, että säilytettä-
vät pinnat sekä säilytettävät kalusteet, rakennusosat (ovet, kaapistot, yms.) ei-
vät vaurioidu korjaustöiden aikana. 

Töiden vaiheistaminen sovitaan tilojen käyttäjän kanssa ennen töiden aloitta-
mista. 

Urakoitsija vastaa urakan aikaisesta suojauksesta. Erityisesti urakka-alueen ul-
kopuolisten tilojen, läpivientien sekä kulkuaukkojen suojaukseen sekä tiivistä-
miseen tulee kiinnittää huomiota. Erityistä huomiota on kiinnitettävä korjaus-

työalueelle johtavien kulkureittien suojaamiseen. Urakoitsija vastaa rakenteisiin 
tai pintoihin aiheutuneiden vaurioiden korjaamisesta.  

Vaurioitumisalttiita ovat mm. ovet, lattia- ja seinäpinnat, ikkunapenkit, lämpö-
patterit ja johdotukset. Vaurioituneet pinnat korjataan urakoitsijan kustannuk-
sella alkuperäiseen tasoon. Osittaisvauriokorjauksia ei hyväksytä eli esim. maa-

latun tai tapetoidun seinäpinnan vaurioituessa on koko seinä maalattava tai ta-
petoitava kauttaaltaan yli lähimpään nurkkaan.  

Urakoitsija asentaa tarvittaessa huonetiloihin kosteudenkeräinlaitteet huoneil-
mankosteutta lisäävien työvaiheiden ajaksi (esim. tasoitustyöt). Huoneilman 
kosteuden ja lämpötilan on oltava koko työmaan ajan sellainen, että kyseisessä 

tilassa olevat pintarakenteet ja laitteet eivät vaurioidu. 

Kohteen ilmanvaihtokanavat tukitaan korjausalueella tiiviisti, jotta pöly tai muu 

rakennusjäte ei pääse tunkeutumaan kiinteistön muihin osiin. Työskentelyalue 
eristetään koko työmaan ajaksi muista tiloista alipaineistamalla. Alipaineisuutta 
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on seurattava jatkuvatoimisella mittauksella ja seurantatulokset esitettävä val-
vojalle pyydettäessä.  

Rakennustarvikkeet on varastoitava ja suojattava asianmukaisesti kolhiintumi-

selta, kastumiselta yms. vaurioitumiselta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sääsuojaukseen rakennustarvikkeiden väliaikaisvarastoinnissa piha-alueella. 

5.2 Kalusteiden, irtaimiston ja LVIS-järjestelmien siirrot  

Tilojen käyttäjä poistaa korjattavista tiloista kaiken irtaimiston ennen töiden 

aloittamista. Vaihtoehtoisesti irtaimisto siirretään tiloissa sellaisiin paikkoihin, 
etteivät ne häiritse töiden suorittamista tiloissa. 

Urakoitsija irrottaa ja siirtää kaikki tarvittavat kiintokalusteet pois tiloista ja 
asentaa ne takaisin paikoilleen töiden valmistuttua. Myös kaikki käsiteltävillä 
pinnoilla sijaitsevat LVIS-järjestelmät irrotetaan tarvittavassa laajuudessa ja 

asennetaan korjaustöiden jälkeen takaisin urakkaan kuuluvana.  

Kalusteiden ja irtaimiston väliaikaisesta varastoinnista rakennuksen sisätiloissa 

sovitaan töiden alkaessa. 

5.3 Säilytettävien seinä- ja lattiapintojen suojaukset 

1. kerroksen tiloista korjataan vain osa ja osa jää ennalleen. Urakoitsija suojaa 
tarpeelliset, säilytettävät lattia- ja seinäpinnat huolellisesti ennen töiden aloitta-

mista. 

5.4 Väliaikaiset suojaseinät  

Väliaikaiset suojaseinät rakennetaan ennen tilojen korjaustöiden aloittamista. 
Suojaseinien avulla estetään purku- ja korjaustöistä aiheutuvien epäpuhtauk-

sien leviäminen niihin tiloihin, jotka säilyvät käytössä korjaustöiden ajan.  

5.5 Pölyävät työvaiheet 

Urakoitsijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota purkualueelta tulevan pölyn 
leviämisen estämiseen työskentely alueelta rakennuksen muille alueille.   

Pölyävien työvaiheiden aikana työskentelyalueet tulee alipaineistaa. Purku- ja 
rakennustöissä käytettävät sahat, jyrsimet, hiontalaiteet, yms. tulee olla kohde-
poistoimurilla varustettuja. 

6 Purkutyöt  

6.1 Yleistä 

Kaikki vanhojen rakenteiden ja rakennusosien purkutyöt toteutetaan Ratu 82-

0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku -ohjekortin mukai-
sesti osastointimenetelmällä. Tämä siksi, että purettavat rakenteet ja/tai niissä 
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käytetyt materiaalit ovat paikoittain kosteus- ja mikrobivaurioituneita. Lisäksi 
korjaustyöaluetta ympäröivät tilat ovat käytössä korjaustöiden aikana. Purku-
töissä noudatetaan viranomaismääräyksiä. 

6.2 Lattioiden purkutyöt 

Vanhat lattiapinnoitteet, niiden ylösnostot ja jalkalistat poistetaan kokonaisuu-
dessaan tässä työselostuksessa kerrotuista huonetiloista tai niiden osista. Ny-
kyisenä lattiapinnoitteena huonetiloissa on osin muovimatto, osin linoleumi-

matto.  

Lattiapinnoitteet, niiden kiinnitysaineet ja tasoitteet poistetaan huolellisesti en-

nen uusien rakennusmateriaalien asennusta.  

Huonetiloista kantavien väliseinien ja ulkoseinien vierestä, betonilaattojen 
reuna-alueilta, poistetaan jyrsimällä tai hiomalla 3…5 mm betonilaatan pinnasta 

150…200 mm leveydeltä seinistä mitattuna tiivistyskorjausten toteuttamista 
varten. Betoni suositellaan poistamaan hiomalla timanttikuppilaikalla ja kohde-

poistolaitteistolla varustetulla timanttihiomakoneella. 

6.3 Seinäpintojen purkutyöt 

Betoni- ja tiiliseinistä poistetaan kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, maali- 
ja tasoitekerrokset kokonaisuudessaan tässä työselostuksessa kerrotuista huo-

netiloista, niiden osista tai kyseistä tilaa koskevassa kohdassa esitetyssä laajuu-
dessa.  

Tämän jälkeen kantavien betoniväliseinien pinnasta poistetaan betonia 3…5 mm 

paksuudelta ja noin 100…200 mm korkeudelta lattiasta mitattuna tiivistyskor-
jausten toteuttamista varten. Betoni suositellaan poistamaan hiomalla timantti-

kuppilaikalla ja kohdepoistolaitteistolla varustetulla timanttihiomakoneella. 

6.4 Alakattojen purkutyöt 

Alakattojen pinnat otetaan pois ehjänä mineraalikuitusiivouksen, tiivistyskor-
jausten, sekä kuitusidontakäsittelyn ajaksi ja asennetaan takaisin, kun mainitut 

työvaiheet on hyväksytty suoritetuiksi.  

Tilat, joissa on paneelikatot: paneelikattoja ei asenneta takaisin, ne korvataan 
uusilla alakattoratkaisuilla. Tarkemmat tiedot huonekohtaisissa korjaustyöluet-

teloissa.  

6.5 Lattia- ja seinäpintojen tarkastus ennen pinnoitustöitä 

Purkutöiden jälkeen lattia- ja seinäpinnat puhdistetaan ja tarkastetaan kosteus-
mittaamalla, että peittyvät rakenteet ovat riittävän kuivia päällystettäviksi (RH 

alle materiaalivalmistajien antamia viitearvoja).  

Jos kosteusmittauksilla havaitaan rakenteissa kohonneita kosteuspitoisuuksia, 

rakenteet kuivatetaan. Kuivaustyö tulee suorittaa omakustannusperiaatteella, 
yleiskulu näissä 12 %. 
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7 Korjaustyöt 

7.1 Tiivistyskorjaukset 

7.1.1 Tavoitetaso 

Kohteen kaikkien tiivistyskorjausten vaatimustasona on tiiveysluokka 2 (RT 
14-11197). Tavoitetasojen kuvaukset: 

1. Täysin tiivis, vuotoja ei sallita 

2. Merkittävä tiiveyden parantaminen: sallitaan vähäisiä vuotoja alipaineistet-
tuna (-10 Pa) 

3. Tiiveyden parantaminen: ei sallita merkittäviä vuotoja alipaineistettuna (-10 
Pa) ja enintään vähäisiä vuotoja käyttötilanteessa, ilmanvaihto tasapainotet-
tuna (alle -5 Pa.) 

7.1.2 Rajakohtien tiivistys  

Liittymät (pl. ikkunoiden ja ovien liittymät) tiivistetään Ardex Oy:n vedeneris-

tysmenetelmällä, jossa käytetään vahvistusnauhaa tarvittavilta osin. 

Alustasta poistetaan vanhat pintamateriaalit puhtaaseen ja lujaan alustaan asti. 

Hiontapöly puhdistetaan imuroimalla. Alustan pitää olla luja, kiinteä ja puhdas 
tartuntaa heikentävistä aineista. 

Vedeneristemassasta sekoitetaan pastamainen massa materiaalitoimittajan oh-

jeiden mukaisesti. Alustaan vahvistusnauhan alle levitetään ensin runsaasti AR-
DEX 8+9-vedeneristettä. Vahvistusnauha keskitetään liittymään ja painetaan 

tuoreeseen vedeneristeeseen lastalla, siten ettei nauhan ja alustan väliin jää il-
mataskuja. Nauhan kuivuttua paikalleen levitetään vedeneriste kauttaaltaan 
nauhan yli ja n. 10 mm nauhan ulkopuolelle. 

7.1.3 Ikkunoiden liittymät 

Karmien liittymät tiivistetään ARDEX 8+9 vedeneristeellä ja STB 75–15-vahvis-

tusnauhalla. Karmien maalien tartunta tarkastetaan ja pinta puhdistetaan tar-
tuntaa heikentävistä aineista. Pielistä poistetaan vanhat pintamateriaalit puh-

taaseen ja lujaan alustaan asti. Hiontapöly puhdistetaan imuroimalla. Alustan 
pitää olla luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.  

Alustan korjaukset toteutetaan ARDEX A 950 -korjausmassalla ja epätasaisuu-

det tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella. Ikkunapenkkiin ja pieliin levitetään tar-
tunnaksi ARDEX 8+9 vedeneriste. Vahvistusnauha liimataan karmin päälle vä-

hintään 15 mm. Nauha työstetään voimakkaasti painaen puhdistettuun ja läm-
pimään (> +10 °C) alustaan. Nauhan yli sivellään kertaalleen vedeneriste-
massa. Ikkunapielien kulmissa käytetään vahvistusnauhoina SK 90 -kulmakap-

paleita. 
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Ikkunoiden karmiliitokset tiivistetään siten, että lyödään taltalla liitoskohtaan 
pieni lovi ja tiivistetään liitoskohta Illbruck SP525 -tiivistysmassalla. Liitoskoh-
dasta tiivistetään etureuna ja sisäreuna aina ikkunatiivisteen yli. 

7.1.4 Kiinnikkeiden, sähkörasioiden ja läpivientien tiivistäminen 

Ulkoseinällä olevien lämmityspattereiden, johtokanavien, kalusteiden ja muiden 

seinäasennusten kiinnikereiät tiivistetään Illbruck SP525 -tiivistysmassalla. 
Myös ulkoseinällä olevat sähkörasiat tiivistetään siten, että kaikki rasian reiät ja 

putket tulee tiivistetyksi. Lisäksi rasian ja seinän väli tiivistetään. 

Kaikki läpiviennit tiivistetään Illbruck SP525 -tiivistysmassalla tai vaihtoehtoi-
sesti Kiilto Airblock Fiber -tiivistysaineella, jonka yhteydessä käytetään tarvitta-

essa Kiilto Butyylinauhaa tai Kiilto KeraSafe -saumanauhaa. 

7.1.5 Yläpohjan ontelokentän tiivistäminen 

Ontelolaattojen saumat tiivistetään Illbruck SP525 -tiivistysmassalla. Tiivistys-
massan alla käytetään tarvittaessa sopivaa pohjanauhaa. Tartuntapintojen tulee 

olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta ja 
muusta tartuntaa heikentävästä materiasta. Huokoiset alustat esikäsitellään 
AT140-pohjusteella ja kovat pinnat AT150-pohjusteella. 

Ontelokentän leveät läpiviennit (yli 50 mm) Kiilto Airblock Fiber -tiivistysaineella 
ja Kiilto Butyylinauhalla tai Kiilto KeraSafe -saumanauhalla. 

Kiinteähintaiseen urakkaan lasketaan 50 jm ontelokentän tiivistämistä Illbruck-
tiivistysmassalla. Toteutuneet määrät laskutetaan/hyvitetään tarjouksessa esi-
tetyillä yksikköhinnoilla. 

Kiinteähintaiseen urakkaan lasketaan 10 jm ontelokentän tiivistämistä Kiilto Air-
block Fiber -tiivistysaineella. Toteutuneet määrät laskutetaan/hyvitetään tar-

jouksessa esitetyillä yksikköhinnoilla. 

7.1.6 Tiivistysten peittäminen 

Puretuille reunakaistoille lattiapinnoitteet uusitaan laatoituksilla. Puhdistetut lat-
tiapinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjusteella laimennettuna vedellä 1:3 ja 
tasoitetaan ARDEX K 14 -tasoitteella tasoitepaksuuden ollessa korkeintaan 5 

mm. Lattialaatat kiinnitetään ARDEX-kiinnityslastilla.  

Seinäpintojen ja -liittymien tiivistykset peitetään tasoittamalla ARDEX F 5 -ta-

soitteella ja maalaustyöohjeiden mukaisesti. Tasoitteessa käytetään ARDEX BU-
R-vahvistusverkkoa tiiliseinien osalta. 

Ikkunakarmien tiivistykset peitetään peitelistoilla. Peitelistojen ja jalkalistojen 

kiinnityksessä käytetään ARDEX CA 20 P -asennusliimaa. Kaikkien kiinnitysten 
osalta on varottava vaurioittamasta tiivistyskorjausmateriaaleja esim. ruuveilla. 

Mikäli kiinnityksissä on käytettävä mekaanisia kiinnikkeitä, on kiinnikkeiden 
reiät tiivistettävä Illbruck SP525 -tiivistysmassalla. 

Yläpohjan ontelokentän tiivistyksiä ei peitetä. 
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7.1.7 Tiivistyskorjauksissa käytettävät tuotteet 

Alla on esitetty luettelo käytettävistä tiivistyskorjaustuotteista. Urakoitsija saa 

vaihtaa tiivistyskorjauksissa käytettävän tuoteperheen toiseen vastaavaan, 
mutta kaikki käytettävät materiaalit tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja suun-
nittelijalla ennen niiden käyttöä. 

Tiivistyskorjaukset vedeneristysmenetelmällä 

Materiaalitoimittaja Ardex Oy 

Vedeneriste ARDEX 8+9-vedeneriste 

Vahvistusnauha yleensä ARDEX SK 12 -vahvistusnauha 

Vahvistusnauha karmitiivistykset ARDEX STB 75-15 -vahvistusnauha 

Korjausmassa ARDEX A 950 -korjausmassa 

Viimeistelytasoite ARDEX F 5 -viimeistelytasoite 

Vahvistusverkko ARDEX BU-R-vahvistusverkko 

Pohjuste ARDEX P 51 -pohjustusaine 

Lattiatasoite ARDEX K 14/33 -lattiatasoite 

Asennusliima ARDEX CA 20 P -asennusliima 

Mattoliima ARDEX AF 2100 -päällysteliima 

 

Tiivistyskorjaukset massaamalla 

Materiaalitoimittaja Tremco illbruck International GmbH 

Tiivistysmassa Illbruck SP525 -saumausmassa 

Polyuretaanivaahto Illbruck FM330 -elastinen pistoolivaahto 

Pohjuste huokoiselle alustalle Illbruck AT140 

Pohjuste kovalle alustalle Illbruck AT150 

 

Muut tiivistyskorjaukset 

Materiaalitoimittaja Kiilto Oy 

Tiivistysaine Airblock Fiber 

7.2 Maalaustyöt 

Pintojen maalaus suoritetaan MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmän A 2033 K: 
41401.6 tai A 4033 K: 41401.6 periaatteita noudattaen siten, että alla esitetyt 
laatuvaatimukset täyttyvät. Maalaustöissä ja kuivumisajoissa noudatetaan ma-

teriaalivalmistajan antamia kirjallisia ohjeita.  

Vanhojen tasoitteiden tartunta alustaan varmistetaan. Vanhat maalipinnat hio-

taan himmeäksi ja hiontapöly poistetaan. Pohjamaalaus ja valmiiksi maalaus 
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tehdään M1-luokitelluilla sisämaaleilla ohjeiden mukaisesti. Värisävyt tulee hy-
väksyttää tilaajalla.  

Työvälineille, materiaaleille ja pintakäsittelytöiden olosuhteille asetetaan seu-

raavat vaatimukset:  

• Pinnoitettavan alustan on oltava kuiva ja puhdas eikä siinä sallita esiintyvän 

tartuntaa heikentäviä aineita.  
• Ilman ja pinnan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC.  
• Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %.  

• Työvälineiden on oltava kyseiseen työvaiheiseen sekä käytettävään tuottee-
seen soveltuvia.  

Valmiille pinnalle asetetut vaatimukset:  

• Värisävyn on oltava tasainen, peittävä ja vastattava suunnitelmia.  
• Pinnoitteen tartunnan on täytettävä tuotteen valmistajan asettamat vaati-

mukset.  
• Pinnassa ei saa esiintyä kuplia, työsaumoja tai muita virheitä. 

8 1. kerroksen korjaustyöt 

8.1 Huone N126 

8.1.1 Lattiat 

• Nykyiset jalkalistat, lattiapäällysteet ja -tasoitteet poistetaan kauttaaltaan ja 
ulkoseinän sekä kantavan betoniseinän vierustan reuna-alueilta poistetaan 
3…5 mm betonia laatan pinnasta 150…200 mm leveydeltä seinistä mitattuna 

kohdan 6.2 mukaisesti. 
• Puhdistetut reuna-alueet pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella lai-

mennettuna vedellä suhteessa 1:3. 
• Lattia-seinäliittymät ja läpiviennit tiivistetään ARDEX 8+9-tiivistysmenetel-

mällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.2 mukaisesti. 
• Puhdistettu laatan pinta pohjustetaan ARDEX P 51-pohjustusaineella 

− tarvittaessa laatan pinta tasoitetaan ARDEX K 14 -tasoitteella (2…10 mm) 

tai ARDEX K 33 -tasoitteella (2…15 mm) valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
• Laatoitetaan lattiat keraamisilla laatoilla, maksimikoko laatoilla 300*300 mm, 

väri harmaa 
• Laattojen kiinnitys ja saumaus ARDEX-kiinnitys- ja saumalaastilla. 
• MDF-jalkalistojen kiinnitys ARDEX CA 20 P -asennusliimalla.  

8.1.2 Ulkoseinät 

• Tiiliseinistä poistetaan sisäpuolelta kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, 

maali- ja tasoitekerrokset kokonaisuudessaan.  
• Ulkoseinä tiivistetään kauttaaltaan ARDEX 8+9-tiivistysmenetelmällä valmis-

tajan ohjeiden mukaisesti 
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− huomioitava myös läpivientien ja rakenneliittymien tiivistykset (ikkuna-ul-
koseinä-, yläpohja-ulkoseinä-, väliseinä-ulkoseinä- sekä alapohja-ulkosei-
näliittymät) 

• seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella käyttäen ARDEX BU-R-vahvis-
tusverkkoa 

• Seinäpintojen maalaus M1-luokitellulla sisämaalilla.  

8.1.3 Väliseinät 

Kantava betoniväliseinä 

• Betoniväliseinästä poistetaan kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, maali- 
ja tasoitekerrokset puhtaaseen betoniin saakka 300 mm korkeudelta lattiasta 

mitattuna. 
• Betoniväliseinän pinnasta poistetaan betonia 3…5 mm paksuudelta ja noin 

100…200 mm korkeudelta lattiasta mitattuna.  
• Tiivistetään väliseinä-ulkoseinäliittymä, lattia-seinäliittymä sekä mahdolliset 

läpiviennit valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohtien 7.1.2…7.1.4 mu-

kaisesti  
• Seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella.  

• Koko seinäpinta uudelleen maalataan M1-luokitellulla sisämaalilla. 

Ei-kantavat tiiliväliseinät 

• Tiiliseinistä poistetaan kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, maali- ja ta-

soitekerrokset puhtaaseen tiileen saakka 300 mm korkeudelta lattiasta mitat-
tuna. 

• Tiivistetään mahdolliset läpiviennit valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja 
kohtien 7.1.2 mukaisesti. 

• Seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella käyttäen ARDEX BU-R-vahvis-

tusverkkoa 
• Koko seinäpinta uudelleen maalataan M1-luokitellulla sisämaalilla. 

8.1.4 Katot 

• Nykyinen paneelikatto puretaan kokonaisuudessaan. 

• Valaisimet: nykyiset valaisimet irrotetaan ehjänä ja asennetaan takaisin uu-
siin alakattoihin soveltaen. 

• Ontelolaattojen saumat ja läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -sau-

mausmassalla tai Kiilto Airblock Fiber-tiivistysaineella valmistajan ohjeiden, 
tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mukaisesti.  

• Alakattojen yläpuolien siivous suoritetaan mineraalikuitusiivous ohjeen mu-
kaisesti.  

• Puhdistetuille villaeristeiden pinnoille levitetään kertaalleen GrafoSeal® F/NF 

Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
• Tämän jälkeen toistetaan mineraalikuitusiivous ja lopuksi levitetään toiseen 

kertaan GrafoSeal® NF/NF Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine alakattojen 
yläpuoleisille osille kauttaaltaan. 
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• Uudet alakatot toteutetaan avattavilla T-lista-levykatoilla (alakattorungon uu-
siminen/modifioiminen järjestelmään sopivaksi kuuluu urakkaan). Uudet ala-
kattolevyt valmiiksi maalattuja akustiikkalevyjä, koko 600*600 mm.  

8.1.5 Ikkunat 

• Seinäpintojen purkutöiden jälkeen karmien liittymät tiivistetään ARDEX vede-

neristemenetelmällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.2 
mukaisesti 

− alustan korjaukset toteutetaan ARDEX A 950 -korjausmassalla ja epätasai-
suudet tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella.  

• Ikkunoiden karmiliitokset tiivistetään lyömällä taltalla liitoskohtaan pieni lovi 

ja tiivistämällä liitoskohta Illbruck SP525-tiivistysmassalla tiivistysdetaljien ja 
kohdan 7.1.3 mukaisesti. Liitoskohdasta tiivistetään etureuna ja sisäreuna 

aina ikkunatiivisteen yli. 
• Seinä- ja ikkunarakenteiden korjausten jälkeen MDF-listojen kiinnitys ARDEX 

CA 20 P-asennusliimalla. 

8.2 Huone N128, INV.WC 

8.2.1 Lattiat 

• Nykyiset jalkalistat, lattiapäällysteet ylösnostoineen ja tasoitteet poistetaan 

kauttaaltaan ja ulkoseinän sekä kantavan betoniseinän vierustan reuna-alu-
eilta poistetaan 3…5 mm betonia laatan pinnasta 150…200 mm leveydeltä 
seinistä mitattuna kohdan 6.2 mukaisesti. 

• Puhdistetut reuna-alueet pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella lai-
mennettuna vedellä suhteessa 1:3. 

• Lattia-seinäliittymät ja läpiviennit tiivistetään ARDEX 8+9-tiivistysmenetel-
mällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.2 mukaisesti. 

• Puhdistettu laatan pinta pohjustetaan ARDEX P 51-pohjustusaineella 

− tarvittaessa laatan pinta tasoitetaan ARDEX K 14 -tasoitteella (2…10 mm) 
tai ARDEX K 33 -tasoitteella (2…15 mm) valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

• Lattia vedeneristetään ARDEX 8+9-vedeneristysmenetelmällä valmistajan 
ohjeiden mukaisesti, lattiakaivon liitoksessa käytetään järjestelmään kuulu-
via vahvikekankaita ja liitoskappaleita. 

• Laatoitetaan lattiat keraamisilla laatoilla, laattakoko esimerkiksi 100*100 
mm, väri harmaa 

• Laattojen kiinnitys ja saumaus ARDEX-kiinnitys- ja saumalaastilla. 
• MDF-jalkalistojen kiinnitys ARDEX CA 20 P -asennusliimalla.  

8.2.2 Ulkoseinät 

• Tiiliseinistä poistetaan sisäpuolelta kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, 
maali- ja tasoitekerrokset kokonaisuudessaan.  

• Ulkoseinä tiivistetään kauttaaltaan ARDEX 8+9-tiivistysmenetelmällä valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti 
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− huomioitava myös läpivientien ja rakenneliittymien tiivistykset (ikkuna-ul-
koseinä-, yläpohja-ulkoseinä-, väliseinä-ulkoseinä- sekä alapohja-ulkosei-
näliittymät) 

• Seinäpinta laatoitetaan 1200 mm korkeuteen saakka lattiasta mitattuna, 
laatta esimerkiksi 200*300 mm vaalea laatta. 

• Laattojen kiinnitys ja saumaus ARDEX-kiinnitys- ja saumalaastilla. 
• Laatoitettu seinä vedeneristetään ARDEX 8+9-vedeneristysmenetelmällä val-

mistajan ohjeiden mukaisesti, rakenneliittymissä käytetään tarvittaessa jär-

jestelmään kuuluvia vahvikekankaita. 
• Muilta osin seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella käyttäen ARDEX 

BU-R-vahvistusverkkoa 
• Laatoittamattomien seinäpintojen maalaus M1-luokitellulla sisämaalilla.  

8.2.3 Väliseinät 

• Tiiliseinistä poistetaan kaikki nykyiset laatoitukset ja niiden alapuoliset muo-
vimatto-, maali- ja tasoitekerrokset kokonaisuudessaan puhtaaseen tiileen 

saakka.  
• Tiivistetään mahdolliset läpiviennit valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja 

kohtien 7.1.2 mukaisesti. 
• Seinäpinta laatoitetaan 1200 mm korkeuteen saakka lattiasta mitattuna, 

laatta esimerkiksi 200*300 mm, vaalea laatta. 

• Laatoitettava seinä vedeneristetään ARDEX 8+9-vedeneristysmenetelmällä 
valmistajan ohjeiden mukaisesti, rakenneliittymissä käytetään tarvittaessa 

järjestelmään kuuluvia vahvikekankaita. 
• Muilta osin seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella käyttäen ARDEX 

BU-R-vahvistusverkkoa.  

• Laatoittamattomat seinäpinnat maalataan M1-luokitellulla sisämaalilla. 

8.2.4 Katot 

• Nykyinen paneelikatto puretaan kokonaisuudessaan. 
• Valaisimet: nykyiset valaisimet irrotetaan ehjänä ja asennetaan takaisin uu-

siin alakattoihin soveltaen. 
• Ontelolaattojen saumat ja läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -sau-

mausmassalla tai Kiilto Airblock Fiber-tiivistysaineella valmistajan ohjeiden, 

tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mukaisesti.  
• Alakattojen yläpuolien siivous suoritetaan mineraalikuitusiivous ohjeen mu-

kaisesti.  
• Puhdistetuille villaeristeiden pinnoille levitetään kertaalleen GrafoSeal® F/NF 

Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

• Tämän jälkeen toistetaan mineraalikuitusiivous ja lopuksi levitetään toiseen 
kertaan GrafoSeal® NF/NF Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine alakattojen 

yläpuoleisille osille kauttaaltaan. 
• Uudet alakatot toteutetaan avattavilla T-lista-levykatoilla (alakattorungon uu-

siminen/modifioiminen järjestelmään sopivaksi kuuluu urakkaan). Uudet ala-

kattolevyt valmiiksi maalattuja akustiikkalevyjä, koko 600*600 mm.  
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8.2.5 Ikkunat 

• Ulkoseinäpintojen purkutöiden jälkeen karmien liittymät tiivistetään ARDEX-

vedeneristemenetelmällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 
7.1.3 mukaisesti 
− alustan korjaukset toteutetaan ARDEX A 950 -korjausmassalla ja epätasai-

suudet tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella.  
• Ikkunoiden karmiliitokset tiivistetään lyömällä taltalla liitoskohtaan pieni lovi 

ja tiivistämällä liitoskohta Illbruck SP525-tiivistysmassalla tiivistysdetaljien ja 
kohdan 7.1.3 mukaisesti. Liitoskohdasta tiivistetään etureuna ja sisäreuna 
aina ikkunatiivisteen yli. 

• Seinä- ja ikkunarakenteiden korjausten jälkeen MDF-listojen kiinnitys ARDEX 
CA 20 P-asennusliimalla. 

8.3 Huone N129, INV.WC 

8.3.1 Lattiat, ulkoseinät, väliseinät, ikkunat 

Tilassa ei ole ulkoseiniä/ikkunoita. Alakattojen yläpuoliset väliseinien läpivienti-
kohdat tiivistetään Illbruck SP525 -saumausmassalla valmistajan ohjeiden ja tii-

vistysdetaljien mukaisesti. 

Ei muita korjaustoimenpiteitä. 

8.3.2 Katot 

• Nykyinen paneelikatto puretaan kokonaisuudessaan. 
• Valaisimet: nykyiset valaisimet irrotetaan ehjänä ja asennetaan takaisin uu-

siin alakattoihin soveltaen. 
• Ontelolaattojen saumat ja läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -sau-

mausmassalla tai Kiilto Airblock Fiber-tiivistysaineella valmistajan ohjeiden, 
tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mukaisesti.  

• Alakattojen yläpuolien siivous suoritetaan mineraalikuitusiivous ohjeen mu-

kaisesti.  
• Puhdistetuille villaeristeiden pinnoille levitetään kertaalleen GrafoSeal® F/NF 

Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
• Tämän jälkeen toistetaan mineraalikuitusiivous ja lopuksi levitetään toiseen 

kertaan GrafoSeal® NF/NF Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine alakattojen 
yläpuoleisille osille kauttaaltaan. 

• Uudet alakatot toteutetaan avattavilla T-lista-levykatoilla (alakattorungon uu-

siminen/modifioiminen järjestelmään sopivaksi kuuluu urakkaan). Uudet ala-
kattolevyt valmiiksi maalattuja akustiikkalevyjä, koko 600*600 mm.  

8.4 Huone N130 

8.4.1 Lattiat 

• Nykyiset jalkalistat, lattiapäällysteet ja -tasoitteet poistetaan kauttaaltaan ja 
ulkoseinän sekä kantavan betoniseinän vierustan reuna-alueilta poistetaan 
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3…5 mm betonia laatan pinnasta 150…200 mm leveydeltä seinistä mitattuna 
kohdan 6.2 mukaisesti. 

• Puhdistetut reuna-alueet pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella lai-

mennettuna vedellä suhteessa 1:3. 
• Lattia-seinäliittymät ja läpiviennit tiivistetään ARDEX 8+9-tiivistysmenetel-

mällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.2 mukaisesti. 
• Puhdistettu laatan pinta pohjustetaan ARDEX P 51-pohjustusaineella 

− tarvittaessa laatan pinta tasoitetaan ARDEX K 14 -tasoitteella (2…10 mm) 

tai ARDEX K 33 -tasoitteella (2…15 mm) valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
• Laatoitetaan lattiat keraamisilla laatoilla, maksimikoko laatoilla 300*300 mm, 

väri harmaa. 
• Laattojen kiinnitys ja saumaus ARDEX-kiinnitys- ja saumalaastilla. 
• MDF-jalkalistojen kiinnitys ARDEX CA 20 P -asennusliimalla.  

8.4.2 Ulkoseinät 

• Tiili- ja betoniseinistä poistetaan sisäpuolelta kaikki pinnoitteet, tapetit, muo-

vimatto-, maali- ja tasoitekerrokset kokonaisuudessaan.  
• Tiiliulkoseinä ja sen liittymät sekä läpiviennit tiivistetään kauttaaltaan ARDEX 

8+9 tiivistysmenetelmällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 
7.1.2 mukaisesti. 

• Betoniulkoseinä tiivistetään läpivientien ja rakenneliittymien osalta ARDEX 

8+9 tiivistysmenetelmällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 
7.1.2 mukaisesti. 

• Tiiliseinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella käyttäen ARDEX BU-R-vah-
vistusverkkoa 

• Betoniseinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella 

• Seinäpintojen maalaus M1-luokitellulla sisämaalilla. 

8.4.3 Väliseinät 

Kantava betoniväliseinä 

• Betoniväliseinästä poistetaan kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, maali- 

ja tasoitekerrokset puhtaaseen betoniin saakka 300 mm korkeudelta lattiasta 
mitattuna. 

• Betoniväliseinän pinnasta poistetaan betonia 3…5 mm paksuudelta ja noin 

100…200 mm korkeudelta lattiasta mitattuna.  
• Tiivistetään väliseinä-ulkoseinäliittymä, lattia-seinäliittymä sekä mahdolliset 

läpiviennit valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohtien 7.1.2…7.1.4 mu-
kaisesti  

• Seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella.  

• Koko seinäpinta uudelleen maalataan M1-luokitellulla sisämaalilla. 

Ei-kantavat tiiliväliseinät 

• Tiiliseinistä poistetaan kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, maali- ja ta-
soitekerrokset puhtaaseen tiileen saakka 300 mm korkeudelta lattiasta mitat-
tuna. 
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• Tiivistetään mahdolliset läpiviennit valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja 
kohtien 7.1.2 mukaisesti. 

• Seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5-tasoitteella käyttäen ARDEX BU-R-vahvis-

tusverkkoa 
• Koko seinäpinta uudelleen maalataan M1-luokitellulla sisämaalilla. 

8.4.4 Katot 

• Alakattolevyt otetaan pois ehjänä mineraalikuitusiivouksen, tiivistyskorjaus-

ten, sekä kuitusidontakäsittelyn ajaksi ja asennetaan takaisin, kun mainitut 
työvaiheet on hyväksytty suoritetuiksi  
− alakattojen yläpuoli imuroidaan 2-3 irrotetun paneelin kautta ennen ala-

kattojen purkamista, alakattojen päällä on runsaasti muun muassa raken-
nuspölyä ja mineraalivillaa 

• Ontelolaattojen saumat ja läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -sau-
mausmassalla tai Kiilto Airblock Fiber-tiivistysaineella valmistajan ohjeiden, 
tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mukaisesti  

• Alakattojen yläpuolien siivous suoritetaan mineraalikuitusiivous ohjeen mu-
kaisesti.  

• Puhdistetuille villaeristeiden pinnoille levitetään kertaalleen GrafoSeal® F/NF 
Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

• Tämän jälkeen toistetaan mineraalikuitusiivous ja lopuksi levitetään toiseen 

kertaan GrafoSeal® NF/NF Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine alakattojen 
yläpuoleisille osille kauttaaltaan. 

• Puretut alakattolevyt asennetaan puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen. 

8.4.5 Ikkunat 

• Seinäpintojen purkutöiden jälkeen karmien liittymät tiivistetään ARDEX vede-
neristemenetelmällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.3 
mukaisesti 

− alustan korjaukset toteutetaan ARDEX A 950 -korjausmassalla ja epätasai-
suudet tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella.  

• Ikkunoiden karmiliitokset tiivistetään siten, että lyödään taltalla liitoskohtaan 
pieni lovi ja tiivistetään liitoskohta Illbruck SP525 -tiivistysmassalla tiivistys-
detaljien ja kohdan 7.1.3 mukaisesti. Liitoskohdasta tiivistetään etureuna ja 

sisäreuna aina ikkunatiivisteen yli. 
• Seinä- ja ikkunarakenteiden korjausten jälkeen MDF-listojen kiinnitys ARDEX 

CA 20 P-asennusliimalla. 

8.5 Huone 131 

8.5.1 Väliseinät ja lattiat 

Huonetilassa 131 toteutetaan tiivistyskorjaukset tilojen 131 ja N130 välisen sei-

nän lattia-seinäliittymän sekä läpivientien osalta. Korjattavalta seinustalta pure-
taan nykyiset kiintokalusteet ja asennetaan ne takaisin korjaustöiden jälkeen. 
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Korjaustyöalue eriytetään muusta tilasta 131 osastoimalla. Jätettävät seinä- ja 
lattiapinnat suojataan huolellisesti.  

Tilan 131 toimenpiteet: 

• Kantava väliseinä 
− betoniväliseinästä poistetaan kaikki pinnoitteet, tapetit, muovimatto-, 

maali- ja tasoitekerrokset tilojen 131 ja N130 välisen kantavan betoniväli-
seinän alaosasta 300 mm korkeudelta. 

− betoniväliseinän pinnasta poistetaan betonia 3…5 mm paksuudelta ja noin 

100…200 mm korkeudelta lattiasta mitattuna.  
- puhdistetut reuna-alueet pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella 

laimennettuna vedellä suhteessa 1:3. 
− tiivistetään väliseinä-lattialiittymä sekä mahdolliset läpiviennit valmistajan 

ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.2 mukaisesti  

− purettu seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5 -tasoitteella 
− koko seinäpinta uudelleen maalataan M1-luokitellulla sisämaalilla. 

 
• Lattiat 

− nykyiset jalkalistat, lattiapäällysteet ja -tasoitteet poistetaan tilojen 131 ja 

N130 välisen kantavan betoniväliseinän vierustalta 900 mm leveydeltä 
− kantavan betoniseinän vierustan reuna-alueilta poistetaan 3…5 mm beto-

nia laatan pinnasta 150…200 mm leveydeltä seinistä mitattuna kohtien 6.2 
ja 6.3 mukaisesti 

- puhdistetut reuna-alueet pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella 
laimennettuna vedellä suhteessa 1:3 

− tiivistetään väliseinä-lattialiittymä sekä mahdolliset läpiviennit valmistajan 

ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohtien 7.1.2 mukaisesti  
− puretun osan puhdistettu laatan pinta pohjustetaan ARDEX P 51-pohjus-

tusaineella 
- tarvittaessa laatan pinta tasoitetaan ARDEX K 14 -tasoitteella (2…10 

mm) tai ARDEX K 33 -tasoitteella (2…15 mm) valmistajan ohjeiden mu-

kaisesti 
− laatoitetaan lattia keraamisilla laatoilla maksimikoko laatoilla 300*300 

mm, väri harmaa 
− laattojen kiinnitys ja saumaus ARDEX-kiinnitys- ja saumauslaastilla 
− MDF-jalkalistojen kiinnitys ARDEX CA 20 P -asennusliimalla 

− uuden laatoituksen ja vanhan lattiapintamateriaalin liitoskohta peitetään  
eritasolistalla, leveys 30 mm. 

8.5.2 Ulkoseinät ja katto 

Ei toimenpiteitä. 
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8.6 Tila 135 

8.6.1 Lattiat, ulkoseinät, väliseinät, ikkunat 

Tilassa ei ole ulkoseiniä/ikkunoita. Alakattojen yläpuoliset väliseinien läpivienti-
kohdat tiivistetään Illbruck SP525 -saumausmassalla valmistajan ohjeiden, tii-

vistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mukaisesti. Ei muita korjaustoimenpiteitä. 

8.6.2 Katot 

• Alakattolevyt otetaan pois ehjänä mineraalikuitusiivouksen, tiivistyskorjaus-
ten, sekä kuitusidontakäsittelyn ajaksi ja asennetaan takaisin, kun mainitut 
työvaiheet on hyväksytty suoritetuiksi.  

− alakattojen yläpuoli imuroidaan 2-3 irrotetun paneelin kautta ennen ala-
kattojen purkamista, alakattojen päällä on runsaasti muun muassa raken-

nuspölyä ja mineraalivillaa 
• Ontelolaattojen saumat ja läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -sau-

mausmassalla tai Kiilto Airblock Fiber-tiivistysaineella valmistajan ohjeiden, 

tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mukaisesti.  
• Alakattojen yläpuolien siivous suoritetaan mineraalikuitusiivous ohjeen mu-

kaisesti.  
• Puhdistetuille villaeristeiden pinnoille levitetään kertaalleen GrafoSeal® F/NF 

Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
• Tämän jälkeen toistetaan mineraalikuitusiivous ja lopuksi levitetään toiseen 

kertaan GrafoSeal® NF/NF Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine alakattojen 

yläpuoleisille osille kauttaaltaan. 
• Puretut alakattolevyt asennetaan puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen. 

8.7 Käytävä 164 

8.7.1 Lattiat 

Huomioitavaa: osa korjaustyöalueen lattioista on laatoitettu jo aikaisemmin. Tä-
män korjauksen yhteydessä poistetaan jäljellä olevat linoleum-/muovimattopin-

tamateriaalit ja uutena lattiapintamateriaalina on laatoitus. 

• Nykyiset jalkalistat, muovimatto-/linoleum-lattiapäällysteet ja -tasoitteet 
poistetaan kauttaaltaan ja ulkoseinän sekä kantavan betoniseinän vierustan 

reuna-alueilta poistetaan 3…5 mm betonia laatan pinnasta 150…200 mm le-
veydeltä seinistä mitattuna kohdan 6.2 mukaisesti. 

• Puhdistetut reuna-alueet pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella lai-
mennettuna vedellä suhteessa 1:3. 

• Lattia-seinäliittymät ja läpiviennit tiivistetään ARDEX 8+9-tiivistysmenetel-
mällä valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.2 mukaisesti. 

• Puhdistettu laatan pinta pohjustetaan ARDEX P 51-pohjustusaineella 

− tarvittaessa laatan pinta tasoitetaan ARDEX K 14 -tasoitteella (2…10 mm) 
tai ARDEX K 33 -tasoitteella (2…15 mm) valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

• Laatoitetaan lattiat keraamisilla laatoilla, maksimikoko laatoilla 300*300 mm, 
väri mahdollisimman lähellä olevaa laatoitusta. 
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• Laattojen kiinnitys ja saumaus ARDEX-kiinnitys- ja saumalaastilla. 
• MDF-jalkalistojen kiinnitys ARDEX CA 20 P -asennusliimalla.  

8.7.2 Ulkoseinät 

Ei toimenpiteitä. 

8.7.3 Väliseinät 

Alakattojen yläpuoliset väliseinien läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -
saumausmassalla valmistajan ohjeiden, tiivistysdetaljien ja kohdan 7.1.5 mu-

kaisesti. Ei muita korjaustoimenpiteitä. 

8.7.4 Katot 

Alakattojen toimenpiteet toteutetaan lattiakorjaustöiden mukaisella alueella. 

• Alakattolevyt otetaan pois ehjänä mineraalikuitusiivouksen, tiivistyskorjaus-
ten, sekä kuitusidontakäsittelyn ajaksi ja asennetaan takaisin, kun mainitut 

työvaiheet on hyväksytty suoritetuiksi.  
− alakattojen yläpuoli imuroidaan 2-3 irrotetun paneelin kautta ennen ala-

kattojen purkamista, alakattojen päällä on runsaasti muun muassa raken-
nuspölyä ja mineraalivillaa 

• Ontelolaattojen saumat ja läpivientikohdat tiivistetään Illbruck SP525 -sau-

mausmassalla tai Kiilto Airblock Fiber-tiivistysaineella valmistajan ohjeiden,  
• Alakattojen yläpuolien siivous suoritetaan mineraalikuitusiivous ohjeen mu-

kaisesti.  
• Puhdistetuille villaeristeiden pinnoille levitetään kertaalleen GrafoSeal® F/NF 

Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

• Tämän jälkeen toistetaan mineraalikuitusiivous ja lopuksi levitetään toiseen 
kertaan GrafoSeal® NF/NF Blue pölyn- ja kuitujensidonta-aine alakattojen 

yläpuoleisille osille kauttaaltaan. 
• Puretut alakattolevyt asennetaan puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen. 
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9 Siivoustyöt 

9.1 Työnaikainen siivous 

Siivous työmaa-alueella kuuluu koko rakentamisen ajan rakennusurakkaan. Sii-
vous korjaustyöalueen tiloissa on suoritettava päivittäin. 

9.2 Loppusiivous 

Urakkaan kuuluu kaikkien korjaustöiden alaisina olleiden tilojen loppusiivous 
yhteen kertaan töiden valmistumisen jälkeen. Loppusiivous käsittää myös kor-
jattujen tilojen ikkunoiden sisäpuolisen pesun sekä kalusteiden puhdistamisen. 

Loppusiivouksessa pintamateriaalien puhdistus tehdään materiaalien toimitta-
jien ohjeiden mukaan. 

9.3 Mineraalikuitujen siivous  

Mineraalikuitujen siivous suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen 

niin sanottuna homepölysiivouksena. Tavoitteena on pölyn ja kuitujen poistami-
nen. Imuroinnissa käytetään mikrosuodattimella varustettua pölynimuria. Sii-

vouksessa noudatetaan uuden rätin periaatetta huoneittain ja tiloittain. 

Katot 

• Katosta poistetaan irtolika ja pölyn annetaan laskeutua. 

• Tahrat poistetaan. 
• Valaisimet, ilmastointiputket ja kattopalkit kosteapyyhitään. Ilmastointilait-

teistojen suuaukot kosteapyyhitään. 
• Kiskot ja muut varusteet kosteapyyhitään. 

• Alakattojen yläpuolet (kattolevyt, putket, kanavat ja ritilät) kosteapyyhitään. 

Seinät 

• Seinät imuroidaan. 

• Huokoiset pinnat nihkeäpyyhitään, kovat pinnat kosteapyyhitään. 
• Valkoisella hankauslevyllä irtoavat tahrat poistetaan. 

• Ilmanvaihtoritilät ja niiden ympäristö kosteapyyhitään. 
• Akustiikkalevyt imuroidaan. 
• Ovet märkäpyyhitään. 

• Lämpöpatterit ja muut seinäasennukset sekä niiden taustat puhdistetaan ku-
ten seinät ja tahrat poistetaan. 

Lattiat 

• Muovimatto- ja laattalattiat imuroidaan ja pestään. 

Ikkunat 

• Verhot pestään. 
• Verhotangot nihkeäpyyhitään. 

• Sälekaihtimet imuroidaan tai nihkeäpyyhitään. 
• Ikkunalasit pestään puitteineen. 
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• Ikkunalaudat pestään. 
• Ikkunoiden tuuletusventtiilit nihkeäpyyhitään. 

Kalusteet 

• Kiinteät naulakot, tasot ja muut kiintokalusteet kostea- tai märkäpyyhitään. 

Ilmanvaihtojärjestelmä 

• Ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteet puhdistetaan. 

10 Liitteet 

1. Korjaustyöalueet ja -tilat (6 sivua) 
2. Tiivistysdetaljit (10 sivua) 

 

Mikkelissä 4.10.2021 
 

Sitowise Oy 
 

                 

___________________ 

Mika Tuukkanen, ins. AMK, RTA 
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Korjaustyöalue 1. kerroksen pohjapiirustuksessa 

 

 
 

 

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila N128

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila N129

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila N135

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila N130

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila N131

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila 164

mika.tuukkanen
Puhekupla
Tila N126

mika.tuukkanen
Murtoviiva

mika.tuukkanen
Puhekupla
Korjaustyöalue
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Tilan 126 korjaustyöt 

 

 
 

 

 

 

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Puhekupla
Ulkoseinä liittymineen ja läpivienteineen tiivistyskorjataan

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Puhekupla
Kantava betoniväliseinä tiivistyskorjataan

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tilan kaikki ulkoseinä- ja lattiapinnat puretaan puhtaaseen tiileen/betoniin saakka. Muiden väliseinien osalta pinnat puretaan osittain. Rakenteet tiivistyskorjataan määritellyssä laajuudessa ja asennetaan uudet pintamateriaalit yms. Alakatto puretaan, toteutetaan alakattojen yläpuoliset korjaukset ja asennetaan uusi, avattava alakatto.

mika.tuukkanen
Puhekupla
Ei-kantavat tiiliväliseinät tiivistetään määritellyiltä osin

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila N126: Lattiapintamateriaalit puretaan puhtaaseen betoniin saakka, uusi lattiamateriaali on laatoitus.
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Tilojen N128 ja N129 korjaustyöt 

 

 
 

 

 

 

 

mika.tuukkanen
Puhekupla
Ei-kantavat tiiliväliseinät tiivistetään määritellyiltä osin

mika.tuukkanen
Puhekupla
Ulkoseinä liittymineen ja läpivienteineen tiivistyskorjataan

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila N128: Kaikki ulkoseinä- ja lattiapinnat puretaan puhtaaseen tiileen/betoniin saakka. Väliseinien osalta pinnat puretaan osittain. Rakenteet tiivistyskorjataan määritellyssä laajuudessa ja asennetaan uudet pintamateriaalit yms. Alakatto puretaan, toteutetaan alakattojen yläpuoliset korjaukset ja asennetaan uusi, avattava alakatto.

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila N129: Alakatto puretaan, toteutetaan alakattojen yläpuoliset korjaukset ja asennetaan uusi, avattava alakatto.

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila N128: Lattiapintamateriaalit puretaan puhtaaseen betoniin saakka, uusi lattiamateriaali on laatoitus.
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Tilan N130 korjaustyöt 

 

 
 

 

 

 

 

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tilan kaikki ulkoseinä- ja lattiapinnat puretaan puhtaaseen tiileen/betoniin saakka. Muiden väliseinien osalta pinnat puretaan osittain. Rakenteet tiivistyskorjataan määritellyssä laajuudessa ja asennetaan uudet pintamateriaalit yms. Alakatto puretaan, toteutetaan alakattojen yläpuoliset korjaukset ja asennetaan alakatot takaisin. 

mika.tuukkanen
Puhekupla
Ei-kantavat tiiliväliseinät tiivistetään määritellyiltä osin

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Puhekupla
Kantava betoniväliseinä tiivistyskorjataan

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila N130: Lattiapintamateriaalit puretaan puhtaaseen betoniin saakka, uusi lattiamateriaali on laatoitus.

mika.tuukkanen
Puhekupla
Ulkoseinä liittymineen ja läpivienteineen tiivistyskorjataan

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva



5 / 6 

Hartolan terveysasema 

1. kerroksen korjaustyöt 

29.9.2021 

 

 

Sitowise Oy 

Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli 

 

 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

Tilan 131 korjaustyöt 

 

 
 

 

 

 

 

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Lattiapintamateriaalit puretaan puhtaaseen betoniin saakka 900 mm leveydeltä betoniväliseinän vierustalta, uusi lattiamateriaali on laatoitus.Kantava väliseinä puretaan n. 300 mm korkeudelta lattiasta mitattuna. Rakenne tiivistetään ja asennetaan uudet pintamateriaalit.

mika.tuukkanen
Puhekupla
Kantava betoniväliseinä tiivistyskorjataan
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Tilojen N135 ja 164 korjaustyöt 

 

 

mika.tuukkanen
Leima

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila 164: Linoleum-/muovimattolattiapintamateriaalit puretaan puhtaaseen betoniin saakka katkoviivojen rajaamalta alueelta, uusi lattiamateriaali on laatoitus.

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila N135:Alakatto puretaan, toteutetaan alakattojen yläpuoliset tiivistys- ja kuitusidontakorjaukset ja asennetaan alakatot takaisin. 

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Viiva

mika.tuukkanen
Tekstiruutu
Tila 164: Osassa korjaustyöalueen lattiaa on pintamateriaalina laatoitus, jota ei uusita. 
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SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTYSDETALJIT:

YLEISTÄ TIIVISTYKSISTÄ

DET T-1 IKKUNOIDEN TIIVISTYS 1.KRS, TIILISEINÄ - IKKUNA

DET T-2 IKKUNALEIKKAUS, 1. KRS. IKKUNOIDEN TIIVISTYS

DET T-3 VANHOJEN JOHTOKANAVIEN TÄYTTÖ JA ULKOSEINÄN TIIVISTYS

DET T-4 YLÄPOHJA - SEINÄLIITTYMÄ, ONTELOLAATTA - TIILISEINÄ

DET T-5 YLÄPOHJA - SEINÄLIITTYMÄ, ONTELOLAATTA - BETONISEINÄ

DET T-6 LATTIA - SEINÄLIITTYMÄ, BETONILATTIA - TIILISEINÄ

DET T-7 LATTIA - SEINÄLIITTYMÄ, BETONILATTIA - BETONISEINÄ



YLEISTÄ TIIVISTYKSISTÄ:

TIIVISTYKSILLÄ PYRITÄÄN SULKEMAAN KAIKKI ILMAVUOTOPAIKAT ULKOILMASTA JA KERROSTEN
VÄLILLÄ SEKÄ HAITALLISET ILMAVUODOT HUONETILASTA TOISEEN. TIIVISTYKSET TOTEUTETAAN
ESITETTYJEN PERIAATEDETALJIEN MUKAISESTI. TYÖSSÄ NOUDATETAAN ENSISIJAISESTI
TUOTETOIMITTAJAN OMAA DETALJIIKKAA JA TYÖOHJEITA. MIKÄLI SUUNNITELMISSA JA
TOIMITTAJAN OHJEISSA HAVAITAAN RISTIRIITAISUUKSIA TULEE TÄSTÄ ILMOITTAA TILAAJALLE
ENNEN TYÖN TOTEUTUSTA.
TYÖN SUORITTAJALLA ON OLTAVA KÄYTÖSSÄÄN KAIKKI TARVITTAVA OHJEMATERIAALI
TIIVISTYSTYÖHÖN LIITTYEN.

KAIKKIEN RAKENNESUUNNITELMISSA ESITETTYJEN RAKENNEKERROSTEN LIITTYMÄT NYKYISEEN
RUNKOON TAI VÄLIPOHJAAN TIIVISTETÄÄN. MYÖS OLEMASSA OLEVIEN TIILI- TAI
BETONIVÄLISEINIEN LIITTYMIEN ILMATIIVIYS VARMISTETAAN. SISÄPUOLISTEN RAKENTEIDEN
OSALTA ERITYISTÄ HUOMIOTA TULEE KIINNITTÄÄ TEKNIIKKAROILOJEN SEINÄRAKENTEIDEN
TIIVIYTEEN SUHTEESSA KÄYTTÖTILOIHIN.

NYKYISTEN SÄILYTETTÄVIEN IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN LIITTYMÄT TIIVISTETÄÄN.

KAIKKI TIIVISTÄMÄTTÖMÄT LÄPIVIENNIT ULKOSEINISSÄ, VÄLISEINISSÄ, LATTIASSA TAI
VÄLIPOHJASSA TIIVISTETÄÄN ELASTISELLA LIIMAMASSALLA. TARVITTAESSA LÄPIVIENNIN
REUNOJA AVARRETAAN, JOTTA KITTAUS VOIDAAN KUNNOLLA SUORITTAA.

NYKYISTÄ TEKNIIKKAA JOUDUTAAN MAHDOLLISESTI IRROTTAMAAN TYÖN AJAKSI.
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IKKUNOIDEN TIIVISTYS 1.KRS
TIILISEINÄ - IKKUNA

1:10

>5

PÄTEE MYÖS IKKUNAN YLÄREUNAAN

1 Tiilipinnan korjaukset toteutetaan ARDEX A 950-korjausmassalla ja epätasaisuuksien tasoitus
tarvittaessa ennen tiivistystä esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella. Tiivistettävän alustan
pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.

2 Vajaat PU-vaahdotukset täytetään esim. ARDEX CA 20 P -asennusliimalla.
3 Ikkunan  tiivistys, ARDEX STB 75-15 tai ARDEX STB 150-20 -vahvistusnauha, sekä

ARDEX 8+9 -vedeneriste. Huokoisiin/imukykyisiin alustoihin vahvistusnauha kiinnitetään runsaalla
ARDEX 8+9 -vedeneristeellä, pinta pohjustetaan ennen kiinnitystä ARDEX P 51 -pohjustusaineella
laimennettuna vedellä 1:3. Tiiviisiin/imukyvyttömiin alustoihin nauha kiinnitetään voimakkaasti työstäen
omalla tarrapinnalla. Nauhan limityksiin sivellään kerros ARDEX 8+9 vedeneristettä.

4 Seinän tasoitus esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella, tarvittaessa käytetään
ARDEX BU-R -vahvistusverkkoa.

5 Seinän maalaus.
6 Peitelista.

Työohje:
- Koko tiiliseinän tasoitus tai vedeneristys harkittava tapauskohtaisesti.
- Materiaalivalmistajan kirjallisia tuotekohtaisia ohjeita, ja järjestelmäohjeita tulee noudattaa.
- Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava suunnitelmat ja

työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito.
- Laajoja sinäalueita tasoitettaessa voidaan ARDEX F 5 -kuituvahvistettu tasoite korvata

ARDEX W 820 SUPERFINISH kipsitasoitteella.

Ikkunoiden karmiliitoksen tiivistys
Illbruck SP525 -tiivistysmassalla
työselostuksen mukaan

ikkunan pystykarmi

ikkunan vaakakarmi
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IKKUNALEIKKAUS
1. KRS. IKKUNOIDEN TIIVISTYS

1:10

ks. DET T-1 IKKUNOIDEN TIIVISTYS

ks. DET T-1 IKKUNOIDEN TIIVISTYS
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MMUU 24.9.2021 DET T-3

VANHOJEN JOHTOKANAVIEN TÄYTTÖ JA
ULKOSEINÄN TIIVISTYS

1:10

1 Seinän tasoitus esim. Seinän tasoitus esim. ARDEX F 5-kuituvahvistetulla
tasoitteella, tarvittaessa käytetään ARDEX BU-R -vahvistusverkkoa.

2 Seinän maalaus tai muu pintakäsittely työselostuksen mukaisesti.
3 Tiivistys DET T-4 JA T-5 mukaan kolojen kohdalta
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YLÄPOHJA - SEINÄLIITTYMÄ
ONTELOLAATTA - TIILISEINÄ

1:10

Työohje:

- Tiivistettävien pintojen paikkaukset ennen tiivistystä. Seinässä esim. ARDEX A 950 -korjausmassalla
ja lattiassa betonipintojen paikkaus ARDEX -tasoitteella paikkauksen laajuuden mukaisesti.

- Materiaalivalmistajan kirjallisia tuotekohtaisia ohjeita, ja järjestelmäohjeita tulee noudattaa.
- Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava suunnitelmat ja

työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito.
- Laajoja seinäalueita tasoitettaessa voidaan ARDEX F 5 -kuituvahvistettu tasoite korvata

ARDEX W 820 SUPERFINISH kipsitasoitteella.
- Uuden ja vanhan seinätasoitteen rajapinnassa huomioitava halkeamariski tapauskohtaisesti.

1 Betonialustan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
2 Tiilipinnan tasoitus tarvittaessa ennen tiivistystä esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella.

Seinäpinnan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
3 Rajakohtien tiivistys, ARDEX 8+9 -vedeneriste ja ARDEX SK 12 -vahvistusnauha. Vahvistusnauha

painetaan kiinni märkään vedeneristeeseen. Nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Nauhan päälle
sivellään toinen kerros ARDEX 8+9 -vedeneristettä, sively ulotetaan 10 mm nauhan reunan
ulkopuolelle.

4 Seinän ja katon tasoitus esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella ja tarvittaessa
ARDEX BU-R -vahvistusverkko.

5 Seinän maalaus.
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YLÄPOHJA - SEINÄLIITTYMÄ
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1:10

Työohje:

- Tiivistettävien pintojen paikkaukset ennen tiivistystä. Seinässä esim. ARDEX A 950 -korjausmassalla
ja lattiassa betonipintojen paikkaus ARDEX -tasoitteella paikkauksen laajuuden mukaisesti.

- Materiaalivalmistajan kirjallisia tuotekohtaisia ohjeita, ja järjestelmäohjeita tulee noudattaa.
- Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava suunnitelmat ja

työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito.
- Laajoja seinäalueita tasoitettaessa voidaan ARDEX F 5 -kuituvahvistettu tasoite korvata

ARDEX W 820 SUPERFINISH kipsitasoitteella.
- Uuden ja vanhan seinätasoitteen rajapinnassa huomioitava halkeamariski tapauskohtaisesti.

1 Betonialustan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
2 Betonipinnan tasoitus tarvittaessa ennen tiivistystä esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella.

Seinäpinnan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
3 Rajakohtien tiivistys, ARDEX 8+9 -vedeneriste ja ARDEX SK 12 -vahvistusnauha. Vahvistusnauha

painetaan kiinni märkään vedeneristeeseen. Nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Nauhan päälle
sivellään toinen kerros ARDEX 8+9 -vedeneristettä, sively ulotetaan 10 mm nauhan reunan
ulkopuolelle.

4 Seinän maalaus.
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LATTIA - SEINÄLIITTYMÄ
BETONILATTIA - TIILISEINÄ

1:10

1 Betonialustan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
2 Tiilipinnan tasoitus tarvittaessa ennen tiivistystä esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella.

Seinäpinnan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
3 ARDEX EP 2000 -höyrynsulku. Käsittely tehdään tarvittaessa kauttaaltaan ennen lattian ja seinän

rajakohdan tiivistystä. Levitys kahtena kerroksena, pintakerroksen märkään pintaan jatkotartunnaksi
peittävä kerros kvartsihiekkaa (0,4 - 0,8 mm).

4 Rajakohtien tiivistys, ARDEX 8+9 -vedeneriste ja ARDEX SK 12 -vahvistusnauha. Vahvistusnauha
painetaan kiinni märkään vedeneristeeseen. Nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Nauhan päälle
sivellään toinen kerros ARDEX 8+9 -vedeneristettä, sively ulotetaan 10 mm nauhan reunan
ulkopuolelle.

5 Lattian tasoitus kerrospaksuudesta riippuen esim. ARDEX K 14 tai ARDEX K 39 tai ARDEX K 75.
6 Seinän tasoitus esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella ja tarvittaessa

ARDEX BU-R -vahvistusverkko.
7 Seinän maalaus.
8 Lattiapäällyste.
9 Jalkalista, kiinnitys liimamalla esim. ARDEX CA 20 P asennusliimalla.

Työohje:

- Tiivistettävien pintojen paikkaukset ennen tiivistystä. Seinässä esim. ARDEX A 950 -korjausmassalla
ja lattiassa betonipintojen paikkaus ARDEX -tasoitteella paikkauksen laajuuden mukaisesti.

- Materiaalivalmistajan kirjallisia tuotekohtaisia ohjeita, ja järjestelmäohjeita tulee noudattaa.
- Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava suunnitelmat ja

työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito.
- Laajoja seinäalueita tasoitettaessa voidaan ARDEX F 5 -kuituvahvistettu tasoite korvata

ARDEX W 820 SUPERFINISH kipsitasoitteella.
- Uuden ja vanhan seinätasoitteen rajapinnassa huomioitava halkeamariski tapauskohtaisesti.
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1 Betonialustan pitää olla luja, kantava, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista.
2 Tarvittaessa rakojen täyttö esim. ARDEX CA 20 P -asennusliimalla. Leveissä saumoissa käytetään 

pohjanauhaa.
3 ARDEX P51 pohjustus betonipinnoille tiivistettävälle alueelle ennen saumatiivistyksen toteutusta. 
4 Rajakohtien tiivistys, ARDEX 8+9 -vedeneriste ja ARDEX SK 12 -vahvistusnauha. Vahvistusnauha 

painetaan kiinni märkään vedeneristeeseen. Nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja. Nauhan päälle l
evitetään toinen kerros ARDEX 8+9 -vedeneristettä, sively ulotetaan 10 mm nauhan reunan ulkopuolelle.

5 Lattian tasoitus kerrospaksuudesta riippuen esim. ARDEX K 14 tai ARDEX K 39 tai ARDEX K 75.
6 Seinän tasoitus esim. ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla tasoitteella. Tarvittaessa vahvistukseksi

ARDEX BU-R -vahvistusverkko.
7 Seinän maalaus tai muu pintakäsittely.
8 Lattiapäällyste.

Työohje:
- Betonipintojen paikkaukset ennen tiivistystä. Seinässä esim. ARDEX A 950 -korjausmassalla ja 

lattiassa ARDEX -tasoitteella paikkauksen laajuuden mukaisesti.
- Materiaalivalmistajan kirjallisia tuotekohtaisia ohjeita, ja järjestelmäohjeita tulee noudattaa.
- Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava suunnitelmat ja

työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito.
- Laajoja seinäalueita tasoitettaessa voidaan ARDEX F 5 -kuituvahvistettu tasoite korvata

ARDEX W 820 SUPERFINISH kipsitasoitteella.
- Rajakohtien tiivistys voidaan tapauskohtaisesti toteuttaa myös ARDEX EP 2001 W 

-höyrynsulkukäsittelyllä ja ARDEX SSB 11 -vahvistusnauhalla.
-  Uuden ja vanhan seinätasoitteen rajapinnassa huomioitava halkeamariski tapauskohtaisesti.


