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1 Yleistä 

• Sepänkadulla tiivistetään välipohjarakenteiden ja seinärakenteiden liittymäkohtia sekä 

läpivientejä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Kohteella asennetaan myös uusia 

muovimattoja viiteen tilaan. 

• Tiivistystyöt suoritetaan suunnitelmissa määritetyllä TKR-tiivistysmassalla.  

• Työmaalla oli saatavilla tiivistyskorjauksista laaditut detaljit sekä tiivistystyön laajuuden 

määrittelevät tasokuvat. 

2 Työn eteneminen 

• TKR:n edustaja on käynyt läpi työn suorituksen tekijöiden kanssa työn 

aloittamispäivänä 12.11.2019 

• Kohteella oli tiivistetty suunnitelmassa määritetyt 2. kerroksen tilat yhdellä kerroksella 

TKR-massaa. Kohteella oli myös tiivistetty suurin osa kotelorakenteista sekä kiinteiden 

kaappien sisäpuolisista rakenneliittymistä. Työt jatkuivat 2. kerroksen osalta toisen 

TKR-kerroksen levityksellä. 

• Sovittiin, että tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittauksiin käytetään mallihuoneena 

tilaa 206. Laadunvarmistusmittaukset voidaan aloittaa 17.12.2019. 

3 Työn suoritus 

• Kohteella tarkastettiin tiivistettyjä kotelorakenteita silmämääräisesti sekä valvottiin 

TKR-massan levitystä tiivistettäville pinnoille. 

• Kevytrakenteiset koteloinnit on avattu tiivistyön ajaksi ja koteloiden sisältä havaittuihin 

epätiiveyksiin on tehty pikabetonilla sekä uretaanilla täytöt, joiden päälle on levitetty 3 

kerrosta TKR-tiivistettä. 

• Välipohjien lattia- ja seinärakenteiden liittymäkohtiin oli tehty pohjatyönä vahanpoisto 

sekä asetoonipyyhintä. Näiden jälkeen suurimmat aukot muovilistojen ala- ja yläosissa 

sekä läpivientien reunat oli tiivistetty liima- ja tiivistemassalla. 
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Työmaakatselmus 16_12_2019 

• Tiivistemassan päälle levitettiin TKR-hyytelöä pensselillä niin, että tiivistysaine ulottui 

vähintään 1 cm lattia- ja seinäpinnalle. 

 
Kuva 1 Kotelot oli avattu ja suurimmat aukot täytetty 
pikamassan sekä uretaanin kanssa. Näiden päälle 
siveltiin TKR pinnoite kolmeen kertaan. 

 
Kuva 2 Läpivientien ympärille oli levitetty 

liima- ja tiivistemassaa, jonka jälkeen 
läpiviennit oli käsitelty TKR-pinnoitteella. 

 

 
Kuva 3 Levitystyön suoritusta tarkasteltiin käynnin aikana. 
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