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TIIVISTYSJÄRJESTELMÄT RAKENTAMISEEN

TIIVISTYSOHJE
HIRSITALOILLE



!JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA

TYÖVAIHEET

2 TIIVISTALO - Tiivistysohje hirsitaloille

LEIKKAUSKUVA

•	Tiivistysteipin vastepintojen on 
oltava vähintään 25 mm leveitä. 

•	Höyrynsulkukankaiden limitysten 
tiivistämiseen käytettävän teipin 
tulee olla vähintään 60 mm leveä.

•	Tiivistysteipin kiinnitysalustan 
lämpötilan pitää olla vähintään 
+10 oC jotta teippi tarttuu pysy-
västi. Tarvittaessa tartuntapinnat 
lämmitetään esimerkiksi kuumail-
mapuhaltimella.

1. Intello XN -höyrynsulkukankaat 
asennetaan niin, että reunimmainen 
vuota ulottuu hirsiseinälle 2 - 3 cm ja 
kehärakenteen ulkoseinälle 10 - 15 
cm. Kankaat kiinnitetään nitomalla 
ja hakaset asennetaan 10 – 15 cm:n 
välein. Seuraava vuota limitetään 10 
– 15 cm edellisen päälle ja limitykset 
tiivistetään Tescon No.1- tai Tescon 
Power 75 -tiivistysteipillä. Teippi 
kiinnitetään suojapaperia purkaen 
kankaiden liitoskohtaan ja paine-
taan kiinni lastalla.

Jos rakenteessa on kurkihirsi, yläpoh-
jan ylin vuota tiivistetään sen kylkeen 
tai kurkihirren päälle asennettavaan 
erilliseen höyrynsulkukaistaleeseen.

2. Yläpohjan höyrynsulku tiivistetään 
ulkoseinään Tescon No.1- tai Tescon 
Power 75 -tiivistysteipillä. Kiinnitä 
erityistä huomiota höyrynsulkujen 
tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin 
muodostuvien höyrynsulkujen las-
kostusten kohdalla.

3. Palkkirakenteen päätyseinällä 
teipin alle jäävät kolot hirsikertojen 
väleissä täytetään Orcon F tiivistyslii-
malla.

Harvarimoitus voidaan asentaa. 
Tiivistysteippi jää piiloon sisäverhouk-
sen ja listojen alle.

Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja LVI-putkien 
ympärille tulevat läpivientikaulukset höyrynsulun kor-
keudelle.

Kehärakenteen ulkoseinän höyrynsulkukankaat asenne-
taan alhaalta alkaen ja katkaistaan katon rajasta. 

Yläpohjan höyrynsulku tiivistetään ulko-
seinään Tescon No.1- tai Tescon Power 
75 -tiivistysteipillä.

Hirsikertojen välit tiivistetään Orcon F -tii-
vistysliimalla ja tiivistysteippi peitetään 
pintamateriaaleilla.

Höyrynsulkukankaat limitetään ja tiivis-
tetään toisiinsa Tescon No.1- tai Tescon 
Power 75 -tiivistysteipillä.

YLÄPOHJAN JA ULKOSEINÄN LIITOS

Intello XN
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas 

Tescon No.1 tai Tescon Power 75
Tiivistysteipit höyrynsulkukankaiden tiivistämi-
seen

Orcon F
Tiivistysliima
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LEIKKAUSKUVA

1. Päätyseinällä reunimmaisen 
välipohjapalkin taakse asennetaan 
erillinen höyrynsulkukalvo, joka tiivis-
tetään Tescon No.1- tai Tescon Power 
75 -tiivistysteipillä yläreunastaan 
kehärakenteen höyrynsulkuun ja ala-
reunastaan ylimpään hirsikertaan.

2. Kehärakenteessa höyrynsulkulevyt 
asennetaan välipohjapalkkien välei-
hin talotehtaan ohjeen mukaisesti. 
Yläkerran höyrynsulku tiivistetään 
höyrynsulkulevyihin Tescon No.1- tai 
Tescon Power 75 -tiivistysteipillä.

3. Kehärakenteen välipohjapalkit 
tiivistetään yläkerran höyrynsulkuuun 
Tescon No.1- tai Tescon Power 75 
-tiivistysteipillä. 

Teipistä leikataan palkin sivua pitem-
piä paloja. Teippi liimataan palkin 
ja höyrynsulkulevyn liitoskohtaan ja 
ylimenevät teipin päät käännetään 
palkin sivulle. 

Kulmissa teippiä venytetään niin, 
että se seuraa tiivistettävää saumaa 
ja palkin pintaa.

Yläkerran höyrynsulku tulee liittää alakerran höyrynsul-
kuun katkeamattomasti ja niin, ettei höyrynsulkutasoon 
jää ilmavuotoja. 

Jos välipohjapalkit joudutaan viemään höyrynsulun 
läpi, palkit tiivistetään höyrynsulkuun Tescon No.1- tai 
Tescon Power 75 -tiivistysteipillä.

Intello XN
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas 

Tescon No.1 tai Tescon Power 75
Tiivistysteipit höyrynsulkukankaiden ja väli-
pohjapalkkien tiivistämiseen

Välipohjapalkit tiivistetään Tescon No.1- 
tai Tescon Power 75 -tiivistysteipillä.

Palkin taakse asennettu höyrynsulku-
kaistale tiivistetään Tescon No.1- tai 
Tescon Power 75 -tiivistysteipillä.

Höyrynsulkulevyt asennetaan taloteh-
taan ohjeen mukaisesti.
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Päätyseinä Sivuseinä
VÄLIPOHJAPALKKIEN TIIVISTÄMINEN 
KEHÄRAKENTEEN HÖYRYNSULKUUN

•	Tiivistysteipin vastepinnan on olta-
va aina vähintään 25 mm leveä. 

•	Höyrynsulkukankaiden limitysten 
tiivistämiseen käytettävän teipin 
tulee olla vähintään 60 mm leveä.

•	Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Tiivistysteipin 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.
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LEIKKAUSKUVA

1. Rakennuksen sisäpuolella liitos-
nauhasta leikataan hieman karmin 
sivua pitempiä paloja niin, että ne 
ulottuvat kulmissa toistensa yli ristiin, 
mutta jäävät myöhemmin asen-
nettavien peitelistojen alle. Kapea 
suojapaperi poistetaan nauhan reu-
nasta ja nauha kiinnitetään ikkunan 
karmiin. 

Leveämpi paperi poistetaan ja liitos-
nauha kiinnitetään rakenteeseen. 
Nauha hierretään kiinni käsin tai 
lastalla. 

liitosnauhan alle jäävät kolot hirsi-
kertojen väleissä täytetään Orcon F 
-tiivistysliimalla. 

2. Rakennuksen ulkopuolella liitos-
nauhan palat leikataan karmin 
sivujen mittaisiksi. Muutoin ikkuna 
tiivistetään samalla tavalla kuin sisä-
puolellakin. 

Kun liitosnauha on asennettu, raken-
teen sisänurkkien ilmatiiveys varmis-
tetaan Orcon F -tiivistysliimalla.

3. Pielilaudat, peitelistat ja ikkunapel-
lit asennetaan paikoilleen. Liitosnau-
ha jää piiloon niiden alle.

Pielilaudat, peitelistat ja ikkunapellit 
asennetaan paikoilleen.

Liitosnauha kiinnitetään ensin ikkunaan 
ja sitten rakenteeseen. Hirsikertojen 
väliset raot täytetään tiivistysliimalla.

Ulkopuolen sisänurkkien ilmatiiveys 
varmistetaan tiivistysliimalla.
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•	Liitosnauhan vastepinnan on 
oltava karmissa vähintään 5 mm 
ja ympäröivässä rakenteessa 
vähintään 25 mm leveä.  

•	Liitosnauhan kiinnitysalustan 
lämpötilan pitää olla vähintään 
+10 oC jotta teippi tarttuu pysy-
västi. Tarvittaessa tartuntapinnat 
lämmitetään esimerkiksi kuumail-
mapuhaltimella.

Contega Solido IQ
Liitosnauha ikkuna- ja oviaukkojen tiivistämi-
seen

Orcon F
Tiivistysliima

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN
HIRSIRAKENTEESEEN

Ikkuna asennetaan paikoilleen ja tilkerako täytetään 
talotehtaan ohjeen mukaisesti.

Ikkuna tiivistetään Contega Solido IQ 50 -liitosnauhalla 
samalla tavalla sekä sisä- että ulkopuolelta. Liitosnau-
han alle jäävät vastepinnat puhdistetaan huolellisesti 
ennen nauhan kiinnittämistä paikoilleen.
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LVI-PUTKIEN TIIVISTÄMINEN 
HÖYRYNSULKUUN

Kaflex ja Roflex
Kaulukset sähkö- ja LVI-putkien tiivistämiseen

Tescon No.1 tai Tescon Power 75
Tiivistysteipit Roflex-kauluksien tiivistämiseen

Intello XN
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas

Kaulus asennetaan putken ympärille ja 
tiivistetään höyrynsulkuun.

Sähköreiät eristetään ja tiivistetään 
talotehtaan ohjeen mukaisesti.

Höyrynsulkuun tehdään reikä ja putki 
tuodaan höyrynsulun läpi.

•	Tiivistysteipin vastepinnan on olta-
va vähintään 25 mm leveä. 

•	Tiivistysteipissä oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Tiivistysteipin 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

1. Höyrynsulkuun tehdään putken 
kokoinen reikä ja putki tuodaan 
levyn läpi. Jos höyrynsulkua joudu-
taan jatkamaan, irrallinen jatkopala 
limitetään 10 cm höyrynsulun päälle 
ja sauma tiivistetään alapuolelta 
tiivistysteipillä. Läpivientikaulus asen-
netaan putken ympärille.

2. Kaflex-kauluksen suojapaperi pois-
tetaan ja kaulus hierretään lastalla 
kiinni höyrynsulkuun. Paksuille putkil-
le tarkoitetut Roflex-kaulukset kiinnite-
tään höyrynsulkuun Tescon No.1- tai 
Tescon Power 75 -tiivistysteipillä. 
Kauluksen kulmissa teipit liimataan 
toistensa yli ristiin.

3. Hirsikehikon sähköputket ja -kaa-
pelit tuodaan rasioille hirsissä olevi-
en sähköreikien kautta. Kun putket 
on asennettu, sähköreiät eristetään 
ja tiivistetään ilmatiiviiksi talotehtaan 
ohjeen mukaisesti.

Höyrynsulun läpi tuodut sähköputket ja kaapelit tiiviste-
tään höyrynsulkuun Kaflex-läpivientikauluksilla.  Paksut 
LVI-putket tiivistetään höyrynsulkuun Roflex-läpivienti-
kauluksilla.

Ennen tiivistämistä tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista. 
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LEIKKAUSKUVA

•	Liitosnauhan vastepinnan on ol-
tava betoniin vähintään 30 mm ja 
hirsirakenteeseen 25 mm leveä.

•	Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Vastepin-
nan lämpötilan olisi hyvä olla 
vähintään +10 oC.

1. Tiivistysteipin tartunta betoniin 
varmistetaan ensin koepalalla. 
Tarvittaessa teipin alle jäävä lattian 
vastepinta pohjustetaan pohjus-
tusaineella. Epätasaiset pinnat 
tasoitetaan ennen pohjustusaineen 
levittämistä. 

2. Tescon Vana -tiivistystieppi kiinnite-
tään ulkoseinään toista suojapape-
ria purkaen niin, että teippi ulottuu 
reunaerotuskaistan yli betonilattiaan 
saakka. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja teip-
pi kiinnitetään lattiaan. Teipin alle ei 
saa jäädä ilmataskuja.

Rakennuksen nurkissa ilmatiiveys 
varmistetaan erillisellä teipin palal-
la. Teippi laskostetaan huolellisesti 
rakenteen nurkkaan.

3. Ulkoseinällä tiivistysteippi jää pei-
telistan alle. Lattiassa teipin voi peit-
tää tasoitteella, maalilla ja erilaisilla 
pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi 
parketilla ja keraamisella laatalla.

Ulkoseinä tiivistetään maanvaraiseen betonialapoh-
jaan tai alapohjan ontelolaatastoon 100 mm leveällä 
Tescon Vana -tiivistysteipillä. Ennen tiivistämistä betonilii-
ma hiotaan pois ja lattia puhdistetaan huolellisesti.

Tiivistysteippi kiinnitetään ensin seinään 
ja sitten lattiaan.

Tiivistysteippi peitetään pintamateriaa-
leilla.

Tiivistysteipin betoninen vastepinta ta-
soitetaan ja tarvittaessa pohjustetaan.
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BETONIRAKENTEISEN ALAPOHJAN JA 
ULKOSEINÄN LIITOS

Tescon Vana 100 mm
Diffuusiotiivis tiivistysteippi rakennusosien 
liitoksiin.

Tescon Primer
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.



VALVONTAPÖYTÄKIRJA
Liitettäväksi pientalon tarkastusasiakirjaan

IKKUNA- JA OVIAUKOT
Ikkunoiden ja ovien karmit on tiivistetty rakenteisiin CONTEGA SOLIDO IQ -liitosnauhalla.

LVI-PUTKET
Höyrynsulun läpi tuodut LVI-putket on tiivistetty höyrynsulkuihin ROFLEX- ja KAFLEX-läpivientikauluksilla.

SÄHKÖPUTKET JA -KAAPELIT
Höyrynsulun läpi tuodut sähkökaapelit on tiivistetty höyrynsulkuun KAFLEX-läpivientikauluksilla. 

Hirsikehikon sähköreiät on tiivistetty talotehtaan ohjeen mukaisesti.

YLÄPOHJAN HÖYRYNSULKU
Höyrynsulkujen limitykset on tiivistetty TESCON No.1- tai TESCON POWER 75 -tiivistysteipillä.

ULKOSEINÄN JA YLÄPOHJAN HÖYRYNSULUN LIITOS
Yläpohjan höyrynsulku on tiivistetty ulkoseinään TESCON No.1- tai TESCON POWER 75 -tiivistysteipillä.

VÄLIPOHJAN HÖYRYNSULKU
Höyrynsulun läpi tuodut välipohjapalkit on tiivistetty höyrynsulkuun TESCON No.1- tai TESCON POWER 75 
-tiivistysteipillä.

ERISTETYN ULKOSEINÄN HÖYRYNSULKU
Höyrynsulkujen limitykset on tiivistetty TESCON No.1- tai TESCON POWER 75 -tiivistysteipillä.

ULKOSEINÄN JA BETONIRAKENTEISEN ALAPOHJAN LIITOS
Ulkoseinän ja betonialapohjan liitos on tiivistetty TESCON VANA -tiivistysteipillä.

ILMATIIVEYSMITTAUS
Rakennuksen vaipan tiiveys on tarkistettu ilmatiiveysmittauksella.

Vastaava työnjohtaja



Kannen kuva: Honkatalot

TIIVISTYSJÄRJESTELMÄT RAKENTAMISEEN

Rakennusmateriaaleista riippumatta asuin-
rakennuksen vaipan ilmatiiveys on ehdoton 
edellytys sille, ettei talviaikainen kosteus pääse 
sisäilmasta rakenteisiin.

Tiivistysjärjestelmässämme käytetään aino-
astaan pitkäaikaisesti pysyvyystestattuja Pro 
Clima -tuotteita. Tuotteet ovat VOC-päästö-
testattuja ISO 16000 -standardin mukaisesti. 
Ne ovat yhteensopivia keskenään ja ohjeiden 
mukaisten rakennusmateriaalien kanssa.

HUOMIOITAVAA
Tässä ohjeessa esitetyt rakenne- ja tiivistys-
ratkaisujen periaatekuvat ovat ohjeellisia. 
Rakennuskohteeseen soveltuvat ratkaisut 
määrittelee tapauskohtaisesti aina rakenne-
suunnittelija. Pysyvästi ilmatiivis rakenne saa-
daan aikaan vain keskenään yhteensopivilla 
tuotteilla, ohjeiden mukaisilla rakennusmateri-
aaleilla ja noudattamalla työohjeita.

MYYNTI:
TIIVISTALO
0207 439 672
myynti@tiivistalo.fi

TUOTETUKI:
TIIVISTALO
www.tiivistalo.fi
0207 439 675
info@tiivistalo.fi

PRO CLIMA -TUOTTEIDEN MAAHANTUOJA:
Redi-Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA


