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Kuvaus opinnäytetyöstä 

Rakennuksesta on Helsingin kaupunki teettänyt seuraavat tutkimukset ennen tiivistys-

korjauksia: 

IVA –järjestelmien kuntotutkimukset, APTLukkari Oy  16.05.2012 

Julkisivurakenteiden kuntotutkimus WSP Finland Oy  10.06.2013 

Haitta-ainetutkimus Vahanen Oy   28.11.2014 

Julkisivu- ja tiivistyskorjausten rakennesuunnitelmat: 

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto Jukka Tuhkanen 2015-2016 

Tiivistyskorjausten aikana suoritettiin merkkiainekokeita seuraavasti: 

Tilat 303 ja 305 Vahanen Rakennusfysiikka Oy  02.06.2015 

Tilat 303, 310 ja 355 Vahanen Rakennusfysiikka Oy  23.06.2915 

Tilat 209 ja 213, Vahanen Rakennusfysiikka Oy  21.07.2015 

Tilat 203-207, Vahanen Rakennusfysiikka Oy  11.12.2015  

Tila 113, ruokala, keittiö, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 29.06.2016 

Tila 113, Vahanen Rakennusfysiikka Oy   09.08.2016 

Tilat 602-604, Vahanen Rakennusfysiikka Oy  28.09.2016 

Tilat 223, 225, Vahanen Rakennusfysiikka Oy  18.10.2016 

Tilat 301, 302, Vahanen Rakennusfysiikka Oy  13.12.2016 



 

 

 

Tiivistyskorjausten seurantamittaukset 

Yhteensä 15 tilaa, Vahanen Rakennusfysiikka Oy  4.-5.6.2019 

Toimin tiivistyskorjausten vastaavana rakennesuunnittelijana. Suunnittelin tiivistysdetaljit 

ja tein tiivistyskorjausselostuksen. Korjaukset käsittivät julkisivukorjaukset ja ulkovaipan 

tiivistyskorjaukset.  

Olin työmaa-aikaisissa merkkiainekokeissa mukana tekemässä avustavia töitä ja sa-

malla tein havaintoja mittauksista. 

Olin seurantamittausten ajan mukana tehden avustavia töitä, kuten alipaineen säätämi-

sen. Otin vuotokohdista valokuvia ja tein muistiinpanoja. 

Tässä opinnäytetyössä teoriaosuus perustuu Rakennustiedon RT 14-11197 ohjekortin, 

Ympäristöopas 2016 ja Sisäilmayhdistyksen tietoihin.  

Rakennetiedot on saatu vanhoista suunnitelmista. Niihin tehdyt muutokset ovat minun 

tekemiäni. Tiivistyskorjausten rakennedetaljit ja korjaustoimenpiteet olen suunnitellut 

vuosien 2014-2016 aikana. 

Seurantamittausten tulokset perustuvat Vahanen Rakennetekniikka OY:n tutkimusselos-

tukseen sekä omiin havaintoihin. 

 

 



1 

 

1 Johdanto 

Vuonna 1976 valmistuneeseen sisäilmasto-ongelmaiseen koulurakennukseen tehtiin 

laajat tiivistyskorjaukset vuosina 2015-2016. Tiivistyskorjauksilla koulurakennuksen elin-

kaarta on tarkoitus jatkaa maksimissaan 10 vuotta. Korvaavan koulurakennuksen val-

mistuttua tämä 1970-luvulla valmistunut oppilaitos puretaan. 

 

Kuva 1 Viistoilmakuva koulurakennuksesta, johon tehtiin tiivistyskorjauksia vuo-

sina 2015-2016. (1) 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka vuosina 2015-2016 tehdyt tiivistyskorjaukset 

ovat onnistuneet pitämään rakennuksen ulkovaipan tiiviinä. 
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Kohteen kuvaus: 

Käyttötarkoitus    Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 

Bruttoala   7497 m2 

Kerrosala  6962 m2 

Tilavuus  27709 m3 

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1976 (ark. Reino Lammin-Soila) ja luokiteltu Helsingin 

koulurakennuskartoituksessa (Opintiellä, helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980) 

kuuluvaksi luokkaan 2, ei suojelumääräystä asemakaavassa. Rakennus on rakennettu 

rinteeseen ja siinä on yksi maanpäällinen kerros sekä osittain maanalla oleva kellariker-

ros. Katolla on ilmanvaihtokonehuone.  

 

Rakennuksen rungon pääasiallinen rakennusmateriaali on teräsbetoni.  Kerrosten kan-

tavana runkona toimivat teräsbetonipilarit ja – palkit ja jäykistävinä rakenteina teräsbe-

toniset porrashuoneiden seinät ja kantavat laatat. Maanvarainen alapohja on teräsbeto-

nilaatta. Välipohjat ovat teräsbetonia, yläpohja kevytbetonielementtiä. Ulkoseinissä on 

sekä tiilimuurausta että puupanelointia. Sokkelit ovat teräsbetonia. Väestösuojan kanta-

vat rakenteet ovat paikalla valettua teräsbetonia. 

 

Rakennus on tasakattoinen. Tasakatto-osien vesikatteena on kaksinkertainen kumibitu-

mikermikate. Vedenpoisto on järjestetty sisäpuolisella vedenpoistolla. Vesikatto on kun-

nostettu v.2010. 

 

Tiivistyskorjaukset käsittivät maanpäällisen kerroksen lähes kokonaan. Yksi siipiosa jä-

tettiin tiivistämättä. Tämä tiivistämättä jätetty siipiosa osastoitiin muusta rakennuksesta 

ja sen ilmanvaihto säädettiin minimiin. Alemmasta kerroksesta tiivistettiin vain pieni osa. 

Tiivistämättä jätetyt osat osastoitiin eri osastoiksi tiivistettyihin tiloihin nähden. Tiivistys-

korjausten valmistuttua ilmanvaihto säädettiin tasapainotilaan. 

 

Tässä RTA-opinnäytetyössä selvitetään, kuinka tiivis rakennuksen ulkovaippa on 3-4 

vuotta tiiviyskorjausten jälkeen. Ulkovaipan tiiviyttä selvitettiin samalla miehityksellä ja 

samalla mittauslaitteistolla kuin korjausaikana. 
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Koulurakennuksen maanpäällinen kerros tiivistyskorjattiin vuosina 2015-2016 kokonaan 

poislukien yksi rakennuksen siipiosa. 

 

Kuva 2. Kuvassa merkitty maanpäällisen kerroksen alueet joihin tehtiin tiivistyskor-

jaukset vuosina 2015-2016. 

2 Rakennuksen ilmatiiveys ja painesuhteet 

2.1 Rakennuksen ilmatiiveyden ja painesuhteiden vaikutus sisäilman laatuun ja raken-
teiden toimintaan 

Rakennusten painesuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat tuuli, savupiippuvaikutus, ilman-

vaihto sekä tilojen käyttö. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus muodostaa raken-

nuksissa vallitsevat painesuhteet. 
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Painesuhteiden nopea ja voimakas vaihtuminen on tyypillistä. Paine-erosta johtuen il-

mavirtaukset liikkuvat esimerkiksi tilasta toiseen tai ulkovaipparakenteiden läpi. (2 s. 

118) 

 

Ilmavirtausten mukana siirtyy kosteutta, lämpöä, hajuja sekä radonia. Ilmanvirtausten 

mukana siirtyy lisäksi usein myös monenlaisia epäpuhtauksia, kuten mineraalivillakuituja 

ja mikrobeista peräsin olevia epäpuhtauksia. (2 s. 118) 

 

Suomessa sekä asuinrakennukset että oleskelutilat suunnitellaan alipaineisiksi. Alipai-

neistamalla rakennus pyritään estämään liiallisen vesihöyryn ja veden siirtyminen raken-

teisiin (eli kosteuskonvektio). Sisätilan ollessa alipaineinen, ilman virtaussuunta on sisä-

tilaan päin. Ulkovaipparakenteissa olevat epäpuhtaudet, esimerkiksi mikrobit, kulkeutu-

vat ulkovaipparakenteissa olevien epätiiviyskohtien kautta sisäilmaan ja heikentävät si-

säilman laatua. Alipaineisissa rakennuksissa tulee korvausilma ottaa hallitusti tuloilma-

venttiilien ja raitisilmaottoaukkojen kautta. Kunnollisten korvausilmatuloreittien puuttu-

essa on riskinä että korvausilmaa siirtyy sisäilmaan rakennuksen vaipassa olevien epä-

tiiviyskohtien kautta. Tyypillisiä epätiiviyskohtia ovat liittymät alapohjan ja ulkovaipan lii-

toskohdassa sekä ulkovaipan ja ikkunoiden välisissä liittymissä sekä erilaiset läpiviennit 

ulkovaipassa. (2 s. 118) 

 

Rakennuksen painesuhteiden tarkastelu ja rakennuksen vaipan ilmatiiveyden tarkastelu 

liittyvät toisiinsa kiinteästi. Ilmanvirtaukset joko kastelevat tai kuivattavat rakenteita. Hal-

litsemattomat ilmavirtaukset ulkovaipparakenteiden läpi yleensä viilentävät sisäilmaa ja 

rakenteita. Rakennuksen painesuhteet muuttuvat, kun rakennuksen ilmatiiveyttä paran-

netaan. Vanhoissa rakennuksissa tehtävä ikkunoiden uusiminen tai vanhojen ikkunoiden 

kunnostaminen on tyypillinen korjaustoimenpide, jossa rakennuksen ilmatiiviys muuttuu. 

Kun rakennuksessa on tehty korjaustoimenpiteitä ilmatiiveyden parantamiseksi, on hal-

litun korvausilman riittävä saanti varmistettava. Ilmatiiviyskorjausten valmistumisen jäl-

keen on tulo- ja poistoilmamäärien suhde säädettävä vastaamaan uutta tilannetta. (2 s. 

119) 
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2.1.1 Tuulen vaikutus 

Tuuli aiheuttaa rakennukselle joko ali- tai ylipainetta. Kuinka suuri tuulenpaine rakennuk-

seen kohdistuu, riippuu tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä rakennuksen geometri-

asta. Ylipaine muodostuu tuulen kohtaamaan pintaan ja alipaine sivuseinille ja suojan 

puolen seinälle. Paine-ero määritellään sisään ja ulos virtaavan ilman massatasapai-

noon. Rakennuksen sisäpuoliseen paineeseen vaikuttavat rakennuksen kohdalla vallit-

seva tuulen suunta sekä rakennuksessa olevien aukkojen sijainti. Rakennuksen sisällä 

vallitsee ylipaine, kun rakennuksen tuulenpuoleinen seinä on epätiiviimpi kuin rakennuk-

sen muut seinät. Rakennuksen sisälle muodostuu alipaine, kun suojan puoleisella sei-

nällä sijaitsee suurin osa aukoista. (2 s. 119) 

2.1.2 Savupiippuvaikutus 

Savupiippuvaikutukseksi kutsutaan paine-eroa, joka aiheutuu ulko- ja sisäilman lämpö-

tilaerosta. Paine-eron synnyttää lämmin ilma, joka kylmää ilmaa kevyempänä nousee 

ylös. Kuvassa 3 on esitetty ulkoseinän painejakauma, joka aiheutuu tasatiiviin rakennuk-

sen savupiippuvaikutuksesta.  Talvella sisä- ja ulkolämpötilojen välinen ero on suurim-

millaan, myös savupiippuvaikutuksen merkitys on tällöin suurin. Mitä korkeampi raken-

nuksen vapaa ilmatila on, sitä suuremmaksi savupiippuvaikutuksen ja kosteuskonvek-

tion merkitys kasvaa. Rakennuksen alaosan alipaineisuus ka yläosan ylipaineisuus kas-

vaa, mitä korkeampi vapaa ilmatila on. (2 s. 120) 
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Kuva 3 Sisä- ja ulkolämpötilaerojen seurauksena syntyy painejakauma rakennuksen ul-

kovaipan yli. Mitä korkeampi tila on, sitä suurempi ylipaine tilan yläosassa on ja sitä suu-

rempi alipaine tilan alaosassa on. (3 s.15) 

2.1.3 Ilmanvaihdon vaikutus 

Ilmanvaihdon tehtävä on toteuttaa oleskelutiloissa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä si-

säilman laatu. Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on tuoda rakennukseen riittävästi puh-

distettua ulkoilmaa.  Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on lisäksi poistaa sisäilmasta yli-

määräistä kosteutta sekä aineita, jotka ovat terveydelle haitallisia, hajuja sekä rakennuk-

sen käyttäjistä, rakennuksen toiminnasta ja rakennustuotteista sisäilmaan tulevia epä-

puhtauksia. (4) 

 

Rakennuksen ja sen ulkopuolen välillä oleva paine-ero aiheutuu ja riippuu rakennuksen 

ilmanvaihtojärjestelmästä, järjestelmän kunnosta ja säädöistä. Ilmanvaihtojärjestelmä on 

joko koneellinen tai ei-koneellinen eli painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. Koneellisia 

ilmanvaihtojärjestelmiä ovat koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ja koneellinen 

tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. On olemassa myös painovoimaisen ja koneellisen 

ilmanvaihtojärjestelmän yhdistelmiä. Painovoimainen ilmanvaihtoyhdistelmä on näitä il-
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manvaihtojärjestelmistä tehottomin, sen toiminta on tehokkaimmillaan kylmänä vuoden-

aikana johtuen sisä- ja ulkoilman suuresta lämpötilaerosta. Koneellinen ilmanvaihto sää-

telee rakennuksen painesuhteita. Painesuhteisiin vaikuttaa ilmanvaihtojärjestelmän te-

hokkuus, sen säädöt, rakennuksen vaipan tiiveys sekä tulo- ja poistoilmaventtiilien koko, 

määrä ja sijainti. Ulkovaipan tiiveyteen vaikuttaa rakenneratkaisut ja vaipan muoto ja 

etenkin vaipan epäjatkuvuuskohdat, kuten ikkunat, ovet, saumat ja erkkerit. (2 s. 120) 

 

Koneellinen poistoilmanvaihto ja puutteellinen korvausilmanvaihto ovat epäpuhtauksien 

kulkeutumisen kannalta ongelmallisin ilmanvaihtoratkaisu. Rakennuksesta poistuu ko-

neellisesti huomattavasti ilmaa ja poistuneen ilmamäärän korvaaminen selvien tuloilma-

reittien puuttuessa on haastavaa, rakennukseen muodostuu alipaine. Korvausilmasta voi 

tulla merkittävä osa rakennuksen vaipparakenteiden kautta tuoden mukanaan mahdolli-

sesti epäpuhtauksia. Rakenteiden yli voi muodostua virtausreittejä, jotka muodostuvat 

tyypillisesti rakenteiden saumoihin, halkeamiin, läpivienteihin ja tarkastus- ja kulkuluuk-

kuihin.  (5) 

 

Kuva 4 Ilmanvaihtojärjestelmien perusratkaisuja. (2 s. 121) 

2.1.4 Tuulen, savupiippuvaikutuksen ja ilmanvaihdon yhteisvaikutus 

Tuulen, savupiippuvaikutuksen, ilmanvaihdon ja tilojen käytön yhteisvaikutus määrittelee 

rakennuksen painesuhteet. Painesuhteet eivät pysy vakiona vaan vuorokauden ajat ja 

vuodenajat aiheuttavat suuriakin painesuhdevaihteluita. Sisä- ja ulkotilojen paine-eroista 

johtuen vaipparakenteiden läpi virtaa ilmaa. Rakenteeseen aiheutuu kosteusvaurioriski, 
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jos ilma jäähtyy rakenteen läpi virratessaan. Tilanne vastaa sisätilan ylipainetta verrat-

tuna ulkotilaan. Rakennuksen painesuhteita ja kosteuskonvektion aiheuttamaa riskiä 

kosteusvaurioihin voidaan arvioida mittaamalla sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero ra-

kenteen yli. (2 s. 122) 

2.2 Rakennuksen painesuhteet 

Ilma virtaa korkeammasta paineesta matalamman paineen suuntaan eli ylipaineesta ali-

paineeseen. Rakenteiden läpi tapahtuvan vuotoilmavirtauksen tulisi olla mahdollisimman 

vähäistä, koska monissa nykyisissä rakenteissa sen vaikutuksia ei ole otettu huomioon. 

Jos rakennuksessa on suuri alipaine, rakenteista ja maaperästä voi siirtyä sisäilmaan 

haitallisessa määrin mikrobeja ja muita epäpuhtauksia. Ilmavuotoihin vaikuttavat ulko-

vaipan ilmavuotoreittien koon ja määrän (ilmavuotoluku) lisäksi myös niiden sijainti kor-

keussuunnassa sekä sisä- ja ulkoilman välinen paine- ja lämpötilaero ja tuuli. 

Yleensä sisäilma on hieman alipaineinen ulkoilmaan verrattuna. Paine-eron suuruus riip-

puu vaipan ilmanpitävyydestä sekä ulkoilma- ja jäteilmavirtojen erosta. Mikäli ilmanvaih-

don ilmavirtojen ero on suuri, voi tiiviissä rakennuksessa syntyä epäpuhtauksien kulkeu-

tumisen kannalta haitallisen suuria paine-eroja. Paine-erot voivat olla jopa 30-100 Pa 

alipaineisia. (6) 

Kuvassa 5 on esitetty halkeamien kautta kulkevaa ilmamäärää suhteessa paine-eroon 

ja halkeaman leveyteen. 5 Pa:n paine-erolla 0.5 mm halkeamasta, joka on metrin pitui-

nen, virtaa 50 l/min, kun 3,0 mm halkeamasta vitaa jo lähes 400 l/min. Tyypillisiä vuoto-

kohtia ulkovaipparakenteissa ovat liittymät (esim. ikkunoihin), nurkat ja läpivientien koh-

dat. (2 s.115) 
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Kuva 5. Eri levyisten rakojen läpi juoksumetrin matkalla virtaavan ilmavirran riippuvuus 

ilman kokonaispaine-erosta. (2 s. 115) 

3 Merkkiainekokeet 

3.1 Johdanto 

Tiiviysmittaukset tehtiin merkkiainekokein. Merkkiainekokeessa tiettyä kaasuseosta joh-

detaan rakenteeseen ja tämän kaasuseoksen havaitsevaa merkkilaitetta käytetään sel-

vittämään ilmavirtauksia rakenteen sisällä ja rakenteen läpi. 

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastamisesta merkkiainekokein on Rakennustieto OY:n 

RT-kortti RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein. Luku 3 

pohjautuu paljolti edellä mainittuun RT-korttiin. 

Merkkiainekokeella tarkoitetaan menetelmää, jossa merkkikaasua ja sitä havaitsevaa 

mittauslaitetta apuna käyttäen etsitään mahdollisia vuotokohtia tiiveyttä vaativista raken-

teista. 
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Ilmavuodoilla rakenteista sisäilmaan on suuri vaikutus rakennuksen sisäilman laatuun. 

Ilmavuotojen osuus korostuu erityisesti, kun rakenteissa on ongelmia mikrobiperäisten 

epäpuhtauksien, hajujen, PAH –yhdisteiden, VOC –yhdisteiden, kuitujen ja kuitumaisten 

haitta-aineiden kanssa. Hallitsemattomat ilmanvirtaukset rakenteiden sisällä ja rakentei-

den kautta mahdollistavat epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. Monessa tapauk-

sessa rakenteiden sisällä olevia epäpuhtauksia ei voida poistaa. Epäpuhtauksien kul-

keutuminen sisäilmaan pyritäänkin estämään puhtaamman sisäilman saavuttamiseksi. 

Suunnitteluratkaisut epäpuhtauksien kulkeutumisen eliminoimiseksi on tehtävä kohde-

kohtaisella suunnittelulla. (7) 

Merkkiainekokeilla on hyvinkin pienien ilmavuotojen havaitseminen mahdollista. On kui-

tenkin arvioitava havaitun yksittäisen vuodon kokonaismerkitystä suhteessa kohteen 

muihin tehtyihin havaintoihin. Ilmavuodot voidaan jakaa kolmeen perustapaukseen; pis-

temäinen vuoto, vähäinen vuoto ja merkittävä vuoto. Havainnoista muodostuvasta koko-

naiskuvasta arvioidaan korjausmenetelmiä ja korjausten laajuutta. (7) 

Merkkiainekokeilla saatuja tuloksia voidaan käyttää mm. sisäilmaongelmien selvittämi-

sessä, lähtötietoina korjaussuunnitteluun ja laadunvarmistuksessa niin uudis- kuin kor-

jausrakentamisessa. Tuloksia voidaan hyödyntää suunnittelun lähtötietoina rakennuk-

sen energiatalouden parantamiseksi tehtyjen korjausten yhteydessä. (7) 

Tavoitetasomääritelmät: 

Korjausten tiiveydelle on asetettava tapauskohtaisesti tavoitetaso. Rakennustiedon RT 

14-11197 ohjekortissa on annettu seuraavat tasomääritelmät: 

1 täysin tiivis, vuotoja ei sallita 

2 Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuotoja 

alipaineistettuna, -10 Pa 

3 Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja ali-

paineistettuna, -10 Pa ja enintään vähäisiä vuotoja käyttöti-

lanteessa, ilmanvaihto tasapainotettuna alle -5 Pa. (7) 
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Kohteen päärakennesuunnittelija tai tiiveyden suunnittelusta vastaava suunnittelija mää-

rittelee kohdekohtaisesti tavoitetason. Mitä tiiviyden parantamisella tavoitellaan, vaikut-

taa merkittävästi tiiviystason valintaan.  Tavoitetaso on oltava tiukempi, jos korjauksilla 

on tarkoitus estää rakenteissa todettujen haitta-aineiden tai mikrobien kulkeutuminen si-

säilmaan. Energiatalouden parantamiseksi tehtävä tiiviyden parantaminen voi olla tavoi-

tetasoltaan alempi. (7) 

Tavoitetason määrittelyssä sovitaan, jatketaanko mittauksia korjausten aikana siihen 

saakka, että valittu tavoitetaso saavutetaan. Tavoitetasossa 1 mittauksia jatketaan, kun-

nes täysi tiiviys saavutetaan. (7) 

Merkkiainekokeet käsitteistöä 

Ilmatiiveys 

Rakennuksen eri rakennusosien ja rakenteiden kyky vastustaa luonnollisten tai pakotet-

tujen ilmavirtojen liikettä rakenteiden läpi. (7) 

Ilmavuoto 

Rakennusosassa, rakenteessa tai rakenneliitoksessa oleva epäjatkuvuuskohta, jonka 

kautta luonnollinen tai pakotettu ilmavirtaus aiheuttaa rakenteen läpi kulkevan ilmavirran. 

(7) 

Paine-ero 

Rakennuksen sisätilan ja ulkoilman, eri tilojen tai rakennusosien välillä vallitseva ilman-

paineen ero, joka synnyttää ilmanvirtauksia näiden välille. (7) 

Savupiippuvaikutus 

 

Korkeudeltaan eri tasolla olevien pisteiden välillä oleva paine-ero, jonka aikaansaa ilman 

lämpötilaero. Rakennuksissa muodostuu yleensä rakennusten yläosiin ylipainetta ja ala-

osiin alipainetta. Paine-ero kasvaa mitä korkeampi rakennus on. Paine-eroon vaikuttaa 
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korkeusero, lämpötilaero, rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä ja rakennuksen sisäinen 

ilmanvastus.  

Merkkiainekaasu 

Aine, jota käytetään merkkiainekokeissa. Kaasuna käytetään luonnossa normaalisti har-

vinaisena esiintyviä kaasuja. Tällöin havaintokynnys ja virhehavainnot saadaan minimiin. 

Merkkiainekokeissa yleisimmin käytettävät kaasut ovat typen ja vedyn seos (N2 95%, H2 

<5%) ja yhdiste rikkiheksafluoridi (SF6). Myös ilokaasua (N2O) voidaan käyttää merkkiai-

nekaasuna. 

Diffuusio 

Ilmiö, jossa molekyylit (vesihöyryn tai kaasun) siirtyvät väkevämmästä pitoisuudesta lai-

meampaan. Sen voimakkuus riippuu pitoisuuserosta. Materiaalien diffuusiovastus vai-

kuttaa virtausten nopeuteen. 

Konvektio 

Lämmön ja kosteuden siirtymistä ilmavirtojen mukana huokoisissa ja hyvin ilmaa läpäi-

sevissä aineissa ja rakenneosien sisällä. 

Pistemäinen ilmavuoto 

Reikämäinen, pienelle alueelle rajautuva epätiiveyskohta, jonka koko on 1-2 mm.  

Vähäinen ilmavuoto 

Volyymiltaan heikko, rakomainen (2-1000 mm) ilmavuoto. 

Merkittävä ilmavuoto 

Vuoto on heikkona laaja-alainen (>1000 mm) ja systemaattisesti rakenneliitokseen liit-

tyvä tai paikallisena erityisen suuren volyymin omaava reikä tai rakomainen ilmavuoto. 
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ppm 

Parts per million. Suhteellinen suhdeyksikkö, joka ilmaisee, kuinka monta miljoonasosaa 

jokin on jostain. Esimerkiksi maapallon hiilidioksidipitoisuus on tällä hetkellä noin 410 

ppm, kasvaen vuosittain yli 2 ppm. 

3.2 Merkkiainekokeiden suorittajan pätevyys 

Merkkiainekokeen suorittajalta vaaditaan: 

 vähintään rakennusalan teknikkotason koulutus tai vastaava määrä opintoja suo-

ritettuina 

 opintoja rakennusfysiikasta vähintään 4,5 opintopistettä tai hyväksytysti suoritet-

tuna kosteusmittaajan, lämpökuvaajan tai tiiveysmittaajan pätevyyskoulutus. (7) 

Vastaavalla merkkiainetutkijalla on lisäksi oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus 

koulutusta vastaavista rakennusalan tehtävistä. (7) 

Merkkiainekokeiden suorittajalta vaaditaan myös eri aikakausien rakenteiden laaja-

alaista tuntemista. Talotekniikan toiminnasta täytyy hallita vähintään perusteet. Raken-

nusfysiikan perusteet tulee hallita hyvin. (7) 

Merkkiainekokeen suorittajalle ei ole tällä hetkellä kohdennettua pätevöitymiskoulutusta. 

3.3 Laitteisto 

Merkkiainekokeissa yleisimmin käytetyt mittalaitteistot reagoivat vetyyn ja rikkiheksafluo-

ridiin. Osa laitteista on tehty havainnointiin teollisessa ympäristössä, osa laitteista sovel-

tuu kenttäolosuhteissa tehtäviin merkkiainekokeisiin. Laitteistoissa on laatueroja, jotka 

vaikuttavat mittausten luotettavuuteen, tarkkuuteen ja toistettavuuteen. (7) 
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Käytettävän mittauslaitteiston ja merkkiainekaasun tulee olla mahdollisimman hyvin yh-

teensopivat. Laitteiston herkkyyden tulee olla riittävän hyvä. Laitteiston on kyettävä mit-

taamaan vähintään 1 ppm. Jotta havainnot voidaan luokitella niiden suuruuden mukaan, 

tulee laitteiden mittausalueen olla riittävän laaja. Laitteiden havaintoherkkyyden tulee py-

syä mahdollisimman samana toistuvien mittausten aikana. Mittauslaitteen tulee reagoida 

pitoisuuden muutoksiin nopeasti. (7) 

Merkkiaineanalysaattori ilmoittaa vuotokohdan joko nousevalla äänisignaalilla tai lukuar-

vona näyttöpäätteessä. Kannattavat, akkukäyttöiset mittauslaitteistot sopivat parhaiten 

kenttäolosuhteissa tapahtuviin merkkiainemittauksiin. Hyvä mittauslaite reagoi nopeasti 

pitoisuuden muutoksiin. (7) 

 

Kuva 3.  Merkkiaineanalysaattori (8) 

Osa laitteista osoittaa lukuarvoina vuotokohdasta virtaavan vuotoilman kaasupitoisuu-

den. 

Varsinaisen mittauskaluston lisäksi merkkiainekokeissa tarvitaan oheislaitteita. Nopeasti 

paine-eroihin reagoiva paine-eromittari on pakollinen oheislaite. Mittarin tulee pystyä 

sekä ali- että ylipaineen mittaamisen mittausalueella 0…100 Pa. (7) 
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Merkkiainekaasupullo, yleensä käytetään 5 kg:n kaasupulloa, joka on sijoitettu pyörälli-

seen telineeseen. Kaasupulloon kiinnitetään virtaussäädin, jolla säädetään pullosta tu-

levan kaasun virtausmäärää ja josta nähdään pullon kaasun paine. (7) 

 

Kuva 4. Merkkiainekaasupullo pyörällisessä telineessä. 

Kaasun syöttöä varten tarvitaan joustavaa, halkaisijaltaan noin 8 mm:n paksuista kaa-

sutiivistä letkua. (7) 

Letkun ja kaasun syöttöreiän liitoksen tiivistämiseen tarvitaan elastista kittiä, joka irtoaa 

alustastaan tahraamatta. Merkkiaineen syöttöreikien väliaikaiseen tiivistämiseen tarvi-

taan ilmatiivistä teippiä tai elastista tiivistyskittiä. (7) 
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Kuva 5. Merkkiainekaasun syöttöletku tiivistetty elastisella tiivistyskitillä 

Tilan, jossa merkkiainekoe suoritetaan, alipaineistamiseen tarvitaan poistopuhallin. Pu-

haltimen kierrosnopeutta on voitava säätää, jotta haluttu alipaine saavutetaan. Yleensä 

puhallin sijoitetaan oviaukkoon, johon asennetaan metallinen asennuskehys ja nylon-

kankaasta oleva suojaseinä. 
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Kuva 6. Alipainepuhallin ja oviaukkoon tiiviisti kiinnittyvä suojaseinä.  

Kenttävarustukseen kuuluu myös kamera ja muistiinpanovälineet. 

3.4 Merkkiainekaasut 

Merkkiainekokeissa käytetään pääsääntöisesti kahta eri kaasuseosta. Käytetyin kaasu-

seos on typpi -vety –kaasuseos, jossa on typpeä (N2) 95% ja vetyä (H2) 5%. Seoksessa 

käytetään typpeä laimentamaan vetypitoisuutta, jolloin ei ole syttymis- tai räjähdysvaa-

raa. Merkkiaineanalysaattori havaitsee vuotokohdista pääsevän vedyn. (7) 

Vety on normaaleissa sisäilmasto-olosuhteissa väritön, myrkytön ja hajuton kaasu. Vety 

on ilmakehän kaasuista kevein ja pienen molekyylikoon ansiosta vedyn leviäminen dif-

fuusiolla on voimakasta. Pienen molekyylimassan (2 g/mol) ansiosta vetymolekyylien 

nopeus on suuri ja ne kulkeutuvat vuotokohtiin vauhdilla. Vetykaasun nopea laimenemi-

nen ilmaan on otettava huomioon merkkiainekokeita tehtäessä. Yksittäiset suuret vuoto-

kohdat voivat heikentää kaasun leviämistä rakenteissa. Kaasun keveys on otettava huo-

mioon syöttöreikien sijoittelussa. (7) 

Mittauslaitteisto, joka käyttää typpi -vety –kaasuseosta on kenttäkelpoisuudeltaan hyvä, 

se on kevyt ja helposti liikuteltava. 

Toinen yleisesti merkkiainekokeissa käytetty kaasu on rikkiheksafluoridi (SF6), joka on 

rikistä ja fluorista koostuva normaaleissa paine- ja lämpötilaolosuhteissa hajuton, myr-

kytön ja palamaton kaasu. Rikkiheksafluordi on ilmaa raskaampi kaasu ja suuren mole-

kyylimassan (146 g/mol) takia voi mittaustilanteissa valua rakenteissa alaspäin. Tämä 

on otettava huomioon kaasun syöttöreikien sijoittelussa ja tasaantumisajassa. (7) 

Rikkiheksafluordi on erittäin pysyvä yhdiste ja voimakas kasvihuonekaasu. Kaasua ei 

esiinny luonnossa. (9). Kaasun käyttö merkkiainekokeissa on pienen pitoisuuden takia 

sallittua. Korkeissa pitoisuuksissa rikkiheksafluoridi syrjäyttää hapen ja voi aiheuttaa tu-

kehtumisen. (10) 
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Harvemmin merkkiainekokeissa käytettyjä kaasuja on mm. ilokaasu. Myös muita kaa-

suja voidaan käyttää merkkiainekokeissa. Kaasujen tulee olla kemiallisesti heikosti rea-

goivia, terveydelle haittaa aiheuttamattomia ja syttymättömiä. Kaasuilta vaaditaan hyvää 

erotettavuutta sekä luotettava havainnoitavuutta. 

3.5 Merkkiainekokeen suorittaminen 

3.5.1 Suunnittelu 

Ennen merkkiainetutkimuksia tulee kohteen perustietoihin tutustua mahdollisimman hy-

vin. Olemassa olevat lähtötiedot ja rakennesuunnitelmat sekä tutkimus- ja korjaushisto-

ria on käytävä huolellisesti läpi. Mittausten toteuttamisesta laaditaan yleensä suunni-

telma tutkimuskohteen tasopiirustuksiin. Suunnitelmassa otetaan huomioon mm. tutkit-

tava alue, kohteessa tarvittavat välineet, alipaineen toteuttamistapa, kohteen ilman-

vaihto, tutkittavat rakenteet, kaasun syöttökohdat ja –tapa sekä tarvittava kaasun määrä. 

Kohteessa voi olla esim. asbestia sisältävä sisälevytys, johon joudutaan poraamaan 

merkkiainekaasun syöttöreiät. Tällöin tarvitaan hepa -suodattimella varustettu kohde-

poistolaite. (7) 

Perusteellisella, kaikki osatekijät huomioonottavalla suunnittelulla, varmistetaan mittaus-

ten onnistuminen. Yleensä kohteessa ollessa joudutaan tarkentamaan jo tehtyjä suun-

nitelmia. 

3.5.2 Mittausolosuhteet 

Mittausten perusedellytyksenä on riittävä paine-ero mitattavan tilan ja sitä ympäröivien 

tilojen välillä. (7) 
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4 Rakennuksen tiivistyskorjaukset 

4.1.1 Korjattavat rakenteet 

Rakennuksen oletetun käyttöiän, noin 10 vuotta, perusteella päädyttiin tiivistyskorjaa-

maan koulurakennus. Täydellisen peruskorjauksen esteenä oli lyhyen käyttöiän lisäksi 

kalliit korjauskustannukset. Tiivistyskorjauksiin oli laadittu korjaustyöselostus ja rakentei-

den taso- ja detaljipiirustukset. 

Kohteen vaipparakenteen tiiviyttä parannettiin käsittelemällä rakenteiden liitoskohtia ja 

rakenteen pintoja tiivistämiseen tarkoitetuilla tuotteilla. 

Tiivistyskorjaukset koskivat ulkovaipan tiivistämistä sisätiloihin. Lisäksi tiivistettiin ylä-

pohjan ja ulkovaipan välinen liittymä sekä ala/välipohjan ja ulkovaipan välinen liittymä. 

Rakennuksesta jätetään tiivistämättä yksi siipi. Tiivistyskorjattujen ja  ei-korjattujen tilojen 

väliin tehtiin osastointi. 2.kerroksisella rakennuksen osalla vain osa 1.kerroksesta tiivis-

tettiin. 2.kerrokseen johtavat porraskäytävät (2 kpl) tiivistettiin. 

Rakennuksen tiilirakenteiset julkisivunosat impregnointiin. Tällä toimenpiteellä pyrittiin 

vähentämään veden imeytymistä tiiliin ja pienentämään ulkovaipparakenteen kosteus-

rasitusta. 
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4.1.2 Ulkovaipparakenteet 

Rakennuksen ulkoseinärakenteet: 

 

Kuva 7 US1 tiili-lämmöneriste-tiili ja US2 tiili-lämmöneriste-asbestisementtilevy. 

 

Kuva 8 US3 tiili-lämmöneriste-betoni ja US4 ulkoverhous-lämmöneriste-asbestisement-

tilevy. 
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Kuva 9 US5 betonisokkeli-lämmöneriste-tiili ja US6 betonisokkeli -lämmöneriste-asbes-

tisementtilevy. 

Ulkoseinärakenteista puuttuu ajankohdalle tyypillisesti tuuletusrako. Tuuletusraon puut-

tuminen hidastaa rakenteeseen joutuneen kosteuden poistumista. 

4.1.3 Korjaustoimenpiteet 

Ulkoseinä ja ala-/välipohja 

Kaikki työalueella olleet lämpöpatterit, jalka- ja verholistat ja kiintokalusteet irrotettiin kor-

jaustöiden ajaksi. Lattian pintamateriaalin ollessa muovimatto tai kvartsivinyylilaatta, lei-

kattiin seinän viereltä noin 20 mm kaista mattoa/laattaa pois. Lattian pintamateriaalin 

ollessa keraaminen laatta, laattaa ei purettu. 

Puretuilta alueilta lattian betonipinnasta poistettiin tasoite ja liimat puhtaaseen ja kovaan 

betonipintaan saakka. 

Tiiliseinien käsittelypinnat hangattiin hiomakivellä. Irtonaiset maalipinnat poistettiin.  

Purkutöiden jälkeen lattia- ja seinäpinta puhdistetiin huolellisesti teollisuusimuria, har-

jausta ja tarvittaessa paineimuria käyttäen. Kaikki tartuntaa heikentävä irtonainen aines, 
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pöly ja hienoaines sekä öljy tai rasva poistetiin niin, että alusta oli puhdas, kiinteä ja 

pölytön. Epätasaiset alustat ja kolot liittymissä täytetään tasoitteella. 

Liittymät tiivistetiin levittämällä polymeeripohjainen pinnoite pensselillä. Levitys tehtiin 

kahteen kertaan. 

Levysaumat täytetiin tasoitteella ennen tiivistyskorjauksia. 

Levysaumat tiivistiin levittämällä polymeeripohjainen pinnoite pensselillä. Levitys tehtiin 

kahteen kertaan. Tiivistys ulotettiin levysauman yli molemmille puolille vähintään 40 mm. 

Tiiliseinäpinta (US1) maalattiin Luja –maalilla. 

Luja –levytetyt pinnat (US2 ja US4) tiivistetiin yliruiskuttamalla polymeeripohjainen pin-

noite kahteen kertaan.  

Ulkoseinä ja yläpohja 

Akustolevyn reunimmainen levykaista purettiin ulkovaipan vierestä. Katon käsiteltävä 

pinta imuroidaan. 

Luja –levyseinä puhdistettiin ja imuroitiin tiivistysalueelta huolellisesti.  

Tiiliseinien käsittelypinnat hangattiin hiomakivellä. Irtonaiset maalipinnat poistettiin. 

Liittymät tiivistetiin levittämällä polymeeripohjainen pinnoite pensselillä. Levitys tehtiin 

kahteen kertaan. Tiivistys ulotettiin seinälle ja siporex-elementtiin vähintään 40 mm le-

veydelle.  

Lisäksi yläpohjassa uloimman ja toiseksi uloimman siporex –elementin välinen pituus-

suuntainen sauma tiivistettiin PU –vaahdolla. 
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Ulkoseinä ja ikkunaliittymä 

Ulkoseinän sisäkuoren ja ikkunakarmin välinen liitos tiivistettiin. 

Ikkunapenkit ja –listat poistetiin, sähkökourut irrotettiin. Ikkunoiden edessä olevat ilmoi-

tustaulut irrotettiin. Vanhaa ikkunatilkettä sullottiin sisäpuolelta noin 40-50 mm, jotta. saa-

tiin tilaa uudelle eristeelle. Karmirako tiivistettiin PUR-saumausvaahdolla. 

Kahitiili-sisäkuoren ikkunapenkin alla oleva vaakapinta tasoitetiin ja tiivistyspinnat hiottiin 

ja irtonainen maali poistettiin.  

Luja –levytetyn seinän liitospinnat puhdistettiin. 

Liittymät tiivistetiin levittämällä polymeeripohjainen pinnoite pensselillä. Levitys tehtiin 

kahteen kertaan. Tiivistys ulotettiin seinälle vähintään 40 mm:n leveydelle ja ikkunan 

karmiin vähintään 20 mm. 

Ikkunakarmien nurkkien liitokset tiivistettiin polymeeripohjaisella liimamassalla. 
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Kuva 10 Tiivistysdetalji Luja-levypintaisen ulkoseinän ja välipohjan tiivistämisestä. 
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Kuva 11 Tiivistysdetalji Luja-levypintaisen ulkoseinän levysaumojen tiivistämisestä. 

 

Kuva 12 Tiivistysdetalji Ulkoseinän ja ikkunan alakarmin liittymän tiivistämisestä. 
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4.1.4 Merkkiainekokeet 2015-2016 

Kohteessa suoritettiin yhteensä yhdeksän tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittausta 

korjausten laadun ja onnistumisen selvittämiseksi. Merkkiainekokeita tehtiin yhteensä 23 

eri tilassa. Tiivistyskorjausten koko laajuus oli yhteensä 59 eri tilaa, joten merkkiaineko-

keita tehtiin 38.9% tiivistyskorjatuista tiloista. Kahdessa tilassa tehtiin merkkiainekokeet 

kahteen kertaan. 

Tiivistyskorjauksilla saavutettiin merkittävä tiiveyden parantuminen. Lähtötilanne oli niin 

heikko, ettei alkutilanteen tiiveyttä pystytty mittaamaan. Ilmavirtavuotoja rakenteiden läpi 

oli niin paljon.  

Merkkiainekokeissa havaitut ilmavuodot korjattiin välittömästi, Tiiveyskorjausten urakoit-

sijan edustaja oli mukana mittauksissa ja lisätiivistykset voitiin tehdä heti merkkiaineko-

keiden jälkeen. Käytäntö osoittautui toimivaksi. Tiivistyön tekijä sai tarkat tiedot, missä 

ilmavuotoja vielä oli ja merkkiainekokeiden tekijät todensivat, että vuotokohdat tiivistet-

tiin. 

Laadunvarmistusmittauksissa tiiviyspuutteita havaittiin mm. 

-maalatut tiiliseinät; pistemäisiä ilmavuotoja saumojen kohdissa maalauksen rei’istä 

-ikkunakarmien liitoskohtien tiivistyksissä  

-sähkörasioiden tiivistyksissä 

-patteriputkien läpivientien tiivistyksissä 

-väliseinien liittymissä ulkoseiniin 

-patterikannakkeissa 
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4.1.5 Tiivistyskorjausten seurantamittaukset 2019 

Kenttätutkimukset tehtiin heti kevätlukukauden 2019 päättymisen jälkeen 4.-5.6.2019. 

Merkkiainekokeita tehtiin 15 eri tilassa. Kaikissa tiloissa oli tehty merkkiainekokeita tiivis-

tyskorjausten aikana 2015-2016. Seurantamittausten laajuus oli siis 65% jo tiivistyskor-

jausten aikana mitatuista tiloista. 

Luokkatiloja tutkittiin uudelleen yhdeksässä eri luokassa.  

Luokka 302 

 

Kuva 13 Luokka 302 

Ulkovaipan rakenne US2. Merkkiainekaasu syötettiin eristetilaan sisäpuolen läpi porat-

tujen reikien kautta.  

Kohtalaista ilmavuotoa havaittiin ikkunan karmien alakulmista kahden ikkunan osalta. 

Vähäistä ilmavuotoa havaittiin yhdestä levysaumasta. 
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Kuva 14 Levysaumassa ilmavuoto. 

Luokka 303 

 

Kuva 15 Luokka 303 
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Ulkovaipan rakenne päädyssä US2 ja pitkällä julkisivulla US1. Merkkiainekaasu syötet-

tiin päätyseinän eristetilaan tiiliverhouksen läpi porattujen reikien kautta. Pitkällä julkisi-

vulla merkkiainekaasu syötettiin levyseinään porattujen reikien läpi rankarakenteisen 

seinän eristetilaan. 

Voimakas pistemäinen vuoto havaittiin päätyseinässä lattialistan saumasta. Lisäksi voi-

makas vuoto havaittiin pilarin liitoksessa sekä muuratun seinän alareunan pistorasioista. 

Pitkän julkisivun levyjen väliset saumat olivat auenneet. Mitä ilmeisemmin rankarakenne 

on lämpöliikkeiden voimasta elänyt ja avannut levyjen välisiä saumoja. Levyjen välisistä 

saumoista havaittiin laajalti voimakasta vuotoa. Ikkunoiden nurkista havaittiin pistemäisiä 

voimakkaita vuotoja.  

Vähäisiä pistemäisiä vuotoja havaittiin tiilimuurauksen maalaamattomien kolojen koh-

dilta. 

   

Kuva 16 Mattolistan sauma vuotaa ja pilari-palkkiliitos vuotaa. 
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Luokka 305 

 

Kuva 17 Luokka 305 

Ulkovaipan rakenne US1.Merkkiainekaasu syötettiin rankarakenteiseen ulkovaippaan 

sisäpuolen levytyksen läpi porattujen reikien kautta. 

Voimakkaita vuotoja havaittiin ikkunoiden nurkissa. Kohtalaista tai voimakasta ilmavuo-

toa havaittiin levytyksen saumojen halkeamissa useassa kohdassa. Patterin kannak-

keesta havaittiin pistemäinen vuotokohta. 

Tässäkin luokassa havaittiin luokassa 303 esille tullut levysaumojen avautuminen ja il-

matiiviyden heikkeneminen avautuneista levysaumoista. 
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Kuva 18 Ikkunan nurkassa vuotokohta ja patterin kannake vuotaa. 

Luokka 310 

 

Kuva 19 Luokka 310 
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Ulkovaipan rakenne US1.Merkkiainekaasu syötettiin rankarakenteiseen ulkovaippaan 

sisäpuolen levytyksen läpi porattujen reikien kautta. 

Tässäkin luokkatilassa havaittiin levyjen saumojen halkeamien kohdilta vuotoja. Ulkosei-

nän ja väliseinän alanurkasta havaittiin vähäinen ilmavuoto. Ikkunan välikarmin alareu-

nasta havaittiin ilmavuotoja. 

  

Kuva 20 Sisäverhouslevyjen saumassa halkeama josta ilmavuotoa. 
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Luokka 315 

 

Kuva 21 Luokka 315 

Ulkovaipan rakenne US6. Merkkiainekaasu syötettiin ulkovaipan eristetilaan sisäpuolen 

levytyksen läpi porattujen reikien kautta.  

Havaitut ilmavuodot keskittyivät tässäkin luokkatilassa ikkunan nurkkavuotoon ja le-

vysaumassa olevaan vuotoon. Ikkunan nurkasta ja levysaumasta havaitut vuodot olivat 

volyymiltaan voimakkaita. Seinän nurkasta havaittiin lisäksi kohtalainen ilmavuoto. 

 

Kuva 22 Levysaumassa halkeama josta ilmavuoto. 
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Luokkatila 224 

 

Kuva 23 Luokka 224 

Ulkovaipan rakenne on US6. Merkkiaine syötettiin ulkokautta sokkelin takana olevaan 

ilmaväliin. 

Pilarin ja seinälevytyksen liitoksen repeämästä havaittiin voimakas vuoto. Ikkunan ja ik-

kunapenkin väliin oli syntynyt rako, josta havaittiin kohtalaista vuotoa. Mattolistan nur-

kasta pilarin molemmin puolin havaittiin kohtalainen pistemäinen ilmavuoto. 
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Luokka 226 

 

 

Kuva 24 Luokka 226 

Ulkovaipan rakenne US6. Merkkiaine syötettiin ulkokautta sokkelin takana olevaan il-

maväliin. 

Luokkatilassa havaittiin ilmavuotoja pilarin juurelta, levyseinän liitoksen alaosasta kohta-

lainen ilmavuoto ja ulkoseinän ja väliseinän liitoksesta voimakas ilmavuoto. 

  

Kuva 25 Merkkiainekaasu syötettiin ulkokautta. Sokkelissa olevat tuuletusaukot suljettiin. 

Pilarin ja ulkovaipan liittymässä halkeama, josta havaittiin ilmavuotoa. 
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Luokka 223 

 

Kuva 26 Luokka 223 

Ulkovaipan rakenne US6. Merkkiaine syötettiin ulkokautta sokkelin takana olevaan il-

maväliin. 

Ulkoseinän ja väliseinän revenneestä liitoksesta sekä sähkörasian kannesta havaittiin 

voimakas ilmavuoto. Mattolistan nurkasta pilarin juurelta havaittiin voimakas vuoto. Kah-

desta patterin kannakkeesta ja levysauman halkeamasta havaittiin vähäinen ilmavuoto. 

  

Kuva 27 Levysaumassa ja pilarin ja ulkoseinän liitoksessa havaittiin ilmavuotoa. 
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Luokka 225 

 

Kuva 28 Luokka 225 

Ulkovaipan rakenne US6. Merkkiaine syötettiin ulkokautta sokkelin takana olevaan il-

maväliin. 

Kohtalaista vuotoa havaittiin ulkoseinän ja väliseinän nurkkaliitoksesta, vasemmanpuo-

leisen ikkunan kohdalla, samasta kohdasta alempaa mattolistan yläreunasta ja keskellä 

olevan pilarin liitoksista, pilarin molemmin puolin. 

Vähäistä ilmavuotoa havaittiin kahdesta patterikannakkeesta sekä seinälevyn sauman 

halkeamista. 

Tilasta poistettiin alipaineistus ja ilmavuototarkastelu suoritettiin tilassa normaalisti toimi-

van ilmanvaihdon ollessa käytössä. Nurkkaliitoksen vuoto poistui, levysauman vuoto 

puolittui, keskimmäisen pilarin suurin aukkokohta vuosi edelleen. 
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Kuva 29 Luokkatilan nurkasta ja levysaumasta havaittiin ilmavuotoa. 

Opettajien taukotila 209 

 

Kuva 30 Tila 209 

Ulkovaipan rakenne US1. Merkkiainekaasu syötettiin ulkovaipparakenteen eristetilaan 

ulkopuolelta tiiliverhouksen läpi porattujen reikien kautta. 

Voimakasta ilmavuotoa havaittiin sähkökourun nurkasta, muurauksen ja pilarin liitoskoh-

dasta, ulkoseinään upotetusta pistorasiasta sekä ikkunapenkin kittauksesta. 
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Kohtalaista ilmavuotoa havaittiin pilarin ja ulkoseinän liitoksista kahdesta kohtaa, sähkö-

kourusta ja ovenkarmin ja lattian liitoksesta. 

Tilasta poistettiin alipaineistus ja ilmavuototarkastelu suoritettiin tilassa normaalisti toimi-

van ilmanvaihdon ympäristössä. Tilassa havaitut ilmanvuodot vähenivät merkittävästi. 

Vähäistä ilmavuotoa havaittiin pilarin ja ulkoseinän liitoksesta sekä sähkökourusta.  

  

Kuva 31 Pilarin ja muurauksen liittymässä sekä mattolistan nurkassa havaittiin ilmavuo-

toa. 

Opettajan tila 212 

 

Kuva 32 Tila 212 

Ulkovaipan rakenne US1. Merkkiainekaasu syötettiin ulkovaipparakenteen eristetilaan 

ulkopuolelta tiiliverhouksen läpi porattujen reikien kautta. 
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Voimakasta ilmavuotoa havaittiin sähkökourun kojerasioista ja ikkunan vasemmasta pie-

lestä. 

Tilasta poistettiin alipaineistus ja ilmavuototarkastelu suoritettiin tilassa normaalisti toimi-

van ilmanvaihdon ympäristössä. Tilassa havaitut ilmanvuodot vähenivät merkittävästi, 

muutama mitätön vuoto havaittiin. 

  

Kuva 33 Ikkunan ja ulkoseinän liittymästä sekä pistorasiasta havaittiin ilmavuotoa. 

Opettajan tila 213 

 

Kuva 34 Tila 213 
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Ulkovaipan rakenne US1. Merkkiainekaasu syötettiin ulkovaipparakenteen eristetilaan 

ulkopuolelta tiiliverhouksen läpi porattujen reikien kautta. 

Voimakas pistemäinen vuoto havaittiin ikkunaseinän oikeasta nurkasta, lattian ja seinän 

liitoskohdasta. Kohtalaista vuotoa havaittiin ikkunaseinän vasemmasta nurkasta, pilarin, 

seinän ja lattian liitoksesta sekä sähkökourusta puuttuvan peitelevyn kohdalta. 

Tilasta poistettiin alipaineistus ja ilmavuototarkastelu suoritettiin tilassa normaalisti toimi-

van ilmanvaihdon ympäristössä. Tilassa ei havaittu ilmavuotoja.  

Tila 602 

 

Kuva 35 Tila 602 

Päätyseinän ulkovaipan rakenne US1, ikkunajulkisivun vaipparakenne US4. Merkkiai-

nekaasu syötettiin päädyn tiili-villa-tiili –rakenteen eristetilaan ulkopuolelta tiiliverhouk-

sen läpi porattujen reikien kautta. Sivuseinällä kaasu syötettiin rankarakenteisen seinän 

eristetilaan ulkopuolelta, puuverhoilun ja tuulensuojalevyn läpi porattujen reikien kautta. 

Voimakasta ilmavuotoa havaittiin ikkunan alapuolisista, vanhoista tiivistämättömistä pat-

terikiinnikkeistä 
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Kuva 36 Tilaan oli ilmeisesti uusittu patteri ja vanhat patterikiinnikkeiden kiinnityskohdat 

oli tiivistämättä. 

Tila 603 

 

Kuva 37 Tila 603 

Päätyseinän ulkovaipan rakenne US1. Merkkiainekaasu syötettiin päädyn tiili-villa-tiili –

rakenteen eristetilaan ulkopuolelta tiiliverhouksen läpi porattujen reikien kautta. 

Voimakas ilmavuoto ulkoseinällä muurausta vasten olevan pilarin molemmilla puolilla. 

Tilasta poistettiin alipaineistus ja ilmavuototarkastelu suoritettiin tilassa normaalisti toimi-

van ilmanvaihdon ollessa käytössä. Pilarin molemmin puolin havaittiin kohtalaista vuo-

toa. 
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Tila 604 

 

Kuva 38 Tila 604 

Päätyseinän ulkovaipan rakenne US1, ikkunajulkisivun vaipparakenne US4. Merkkiai-

nekaasu syötettiin päädyn tiili-villa-tiili –rakenteen eristetilaan ulkopuolelta tiiliverhouk-

sen läpi porattujen reikien kautta. Sivuseinällä kaasu syötettiin rankarakenteisen seinän 

eristetilaan ulkopuolelta, puuverhoilun ja tuulensuojalevyn läpi porattujen reikien kautta. 

Voimakas vuoto havaittiin ikkunan välikarmin kohdalta.  

Kohtalainen vuoto havaittiin päädyn tiiliseinän ja sivuseinän liitoskohdasta. 

Vähäisiä ilmavuotoja havaittiin ikkunapenkin ja ikkunan karmin liitoksesta, sähkökourun 

alapuolelta ja tiivistämättömistä patterikannakkeista. 

Tilasta poistettiin alipaineistus ja ilmavuototarkastelu suoritettiin tilassa normaalisti toimi-

van ilmanvaihdon ollessa käytössä. Alipaineistuksen aikana havaitut vuodot olivat mer-

kittävästi pienempiä. 
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Kuva 39 Patterikannakkeen ja ulkoseinän nurkan kohdalta havaittiin ilmavuotoa. 

5 Mittausten analysointi ja johtopäätökset 

Rakennuksen tiiveys ennen vuoden 2015-2016 tiivistyskorjauksia oli huono. Painevaih-

telut oli aistittavissa iholla, kun laittoi kätensä ulkovaipan ja yläpohjan liittymään. Merk-

kiainekokeiden suorittaminen oli käytännössä mahdotonta, merkkiainekaasu levisi ra-

kenteeseen ja poistui rakenteesta hallitsemattomasti. 

Tiivistyskorjauksilla saatiin rakennuksen tiiveyttä parannettua merkittävästi. Henkilökun-

taa ohjeistettiin olemaan puhkomatta ulkovaipparakennetta. Koulun huoltomiehelle an-

nettiin lisäksi ohjeet ja tiivistysainetta, jos ulkovaippaan joudutaan tekemään kiinnityksiä. 

Seurantamittaukset osoittavat, että tehtyjen tiivistyskorjausten tiiveys on heikentynyt. 

Tiiveys on kuitenkin edelleen merkittävästi parempi kuin ennen korjauksia. Vuotoja ha-

vaittiin jokaisessa tilassa, jossa mittauksia suoritettiin. Kuitenkin, tilat saatiin helposti ali-

paineistettua, joten ulkovaipparakenteen tiiviys oli pääosin hyvä. Levyjen ja rakenteiden 

välisissä liitoksissa havaitut vuotokohdat ovat pääosin kapeita ja rakomaisia. Ikkunoiden 

karmien ja smyygien nurkkien ilmavuodot olivat pistemäisiä. Tavanomaisessa käyttöti-

lassa ilmavuodot jäävät vähäisiksi, koska rakennuksen normaali painesuhde on melko 

hyvin tasapainossa. Rakennuksen alipaineisuus on vähäinen. 
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Havaitut ilmavuodot liittyivät yleensä rakenteiden liikkeiden synnyttämiin halkeamiin tii-

vistysaineessa. Rakennuksen ulkoseinät, joissa on sisäpinnalle levyverhous, ovat puu-

rakenteisia ja tiiliverhoiltuja. Heikon tuulettuvuuden takia seinärakenteen kosteusolosuh-

teet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan voimakkaasti. Kesällä ulkoseinärakenteen läm-

pötila nousee enemmän kuin tuuletetun rakenteen. Vaihtuvat kosteus- ja lämpötilaolo-

suhteet johtavat puurangan ja siihen liittyvien levyrakenteiden muodonmuutoselämi-

seen. Eläminen keskittyy levyjen saunoihin ja liitoksiin siinä määrin, että käytetyn tiivis-

tysaineen muodonmuutoskyky monin paikoin ylittyy ja tiivistykseen on tullut repeämiä ja 

halkeamia. 

Tasopinnat ovat tiivistyskorjausalueella virheettömiä. Käyttäjien tekemiä tiivistyspinnan 

puhkomisia ei havaittu. 

Tiivistykset toteutettiin käyttämällä rakenneliitoksissa ja levyjen saumoissa polymeeristä 

pinnoitetta, jossa dispersiomassaan on sekoitettu lasikuituja parantamaan silloituskykyä. 

Tasopinnoille ruiskutettiin saman valmistajan lasikuiduton polymeerinen pinnoite. 

Valitut tiivistysaineilla on ikääntyneenäkin hyvät venymäarvot ja soveltuvuus tiivistyskor-

jauksiin on hyvä. Kohteen seurantamittausten perusteella tuotteen hyvät venymäarvot 

eivät kuitenkaan käytännön rakenneliitoksissa toteudu, koska tuotteeseen kohdistuvat 

rasitukset ovat eri kohdissa vaihtelevia. Tuotteeseen kohdistuu osittain myös repäisyvoi-

mia, jotka voivat johtaa eteneviin repeämiin rakomaisissa liitoksissa. Tämä koskee liitok-

sia, joissa elämistä tai liikkeitä tapahtuu. Elämättömillä ja liikkumattomilla alustoilla edellä 

mainittuja kuormituksia ei esiinny. Tiivistysaineen sivelylevityksen yhteydessä on myös 

mahdollista, että osa lasikuiduista jää siveltimeen eikä levity tasaisesti tiivistysalustalle. 

Havaintojen perusteella dispersiomassojen kanssa on yleisesti, valmistajasta riippu-

matta, suositeltavaa käyttää vahvikekankaita silloin, kun rakenteessa voi esiintyä kos-

teus ja/tai lämpöliikkeitä tai kuormituksen aiheuttamia vaihtelevia muodonmuutoksia. 

Myös eri materiaalien (esim. puu-kiviainesrakenteiden) väliset rakenneliitokset ovat alt-

tiita edellä mainituille muodonmuutosvoimille. Vahvikekangas kestää alustasta tulevia 

liikkeitä paremmin ja pienentää tiivistysaineeseen kohdistuvia voimia. Tällöin tiivistyksen 

kestoikä paranee merkittävästi.  
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Saatujen tutkimustulosten perusteella kohteessa käytetyn tiivistysaineen edustaja on li-

sännyt ohjeistukseensa vahvikekankaan käyttösuosituksen levyliitosten tiivistämisessä. 
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