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Kohde Opintien koulu 

 Opintie 2 

 16600 Kärkölä 

 

Tilaaja Kärkölän kunta 

 Pertti Sallila 

 Virkatie 1 

 16600 Kärkölä 

 

Urakoitsija Rakennusliike Olavi Järvinen Oy 

 Jarmo Julkunen 

 Puistokatu 7 

 15100 Lahti 

 

 

Sisäilmavalvoja 

 Miikka Kronqvist, RI 

  

 

Tarkastusmuistiot  

Korjausten laadunvarmistuksen yhtenä osana laaditaan tiivistyksistä tarkastusmuistio valokuvi-

neen. Tarkastusmuistiossa on kuvattu oleellisimmat havainnot tarkastuskäynneillä ja suositellut toi-

menpiteet mahdollisine muutoksineen.  
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Merkkiainekaasumittaus 
Yleistä 

Merkkiainetutkimuksella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa erityistä kaasua ja sitä havaitse-

vaa mittalaitetta apuna käyttäen selvitetään rakenteen sisään ja rakenteen läpi tapahtuvia ilmavir-

tauksia. Merkkiainetutkimuksella voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäisiä ilmavuotokohtia. Ha-

vainnot jaetaan karkeasti pistemäisiin, vähäisiin ja voimakkaisiin vuotoihin. 

 

Merkkiainekokeita tehdään laadunvarmistuksessa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennuk-

sen sisäilma- ja kuntotutkimuksissa. Merkkiainekaasua käytetään rakennusten ja erilaisten rakentei-

den ilmavuotojen tarkastelussa. Rakennuksen ilmavuotojen tarkastelu erityisesti hyvän sisäilman 

laadun varmistamiseksi edellyttää tietoa rakennuksen vuotoilmavirtojen reiteistä ja suuruudesta.   

 

Merkkiainekaasumittauksessa noudatettiin RT-kortin 14-11197 ”Rakenteiden ilmatiiveyden tarkas-

telu merkkiainekokein” ohjeistusta.  

 

Rakentamisen laatua ja rakenteiden tiiveyttä mitataan sekä tarkastellaan merkkiainekaasulla kaik-

kien tiivistyskorjauksia suoritettavien tilojen osalta. Tarkastuksessa suoritetaan myös tiivistysten ais-

tinvarainen tarkastus tiivistyksen tasalaatuisuuden varmistamiseksi. 

 

Tiiveydelle voidaan asettaa tapauskohtainen tavoitetaso RT-kortin 14-11197 mukaan. Tavoitetasot 

on määritelty RT-kortissa seuraavasti: 

1. Täysin tiivis, vuotoja ei sallita 

2. Merkittävä tiiveyden parantaminen: Sallitaan vähäisiä vuotoja alipaineistettuna, -10 pa 

3. Tiiveyden parantaminen: ei saa olla merkittäviä vuotoja alipaineistettuna, -10 Pa ja enintään 

vähäisiä vuotoja käyttötilanteessa, ilmanvaihto tasapainotettu alle -5 Pa. 

 

Suunnittelija ja sisäilmavalvoja ovat asettaneet seuraavia tavoitetasoja rakenteiden tiiveydelle: 

-  C-osan ulkoseinärakenteille taso 1. 

- Liikuntasaumat taso 1  

- B-osan pohjakerroksen aulatilan alapohjarakenteelle taso 1 

- B-osan 1.krs:n aulatilan välipohja- ja ulkoseinärakenteille taso 2 

- Muut osat, hormit jne. taso 2  

 

Merkkiainetutkimuksessa sisäpuolelta porattiin reikä eristetilaan saakka. Reiät puhdistettiin imuroi-

malla ja merkkiaineen syöttämisen aikana letkun ja reiän väli tiivistettiin sinitarralla. Sisäpuolelta 

syötettiin merkkikaasua (typpi 95 % / vety 5 %) 8 l/min yhteensä noin 8-12 minuutin ajan per reikä.  

 

Epätiiveyskohtia kartoitettiin ja tarkasteltiin huonetilan puolelta General (NGD8800, Combustible 

Gas Destector) –merkkiaineanalysaattorilla. Merkkiaineanalysaattori ilmaisee vuotokohdan nouse-

valla äänisignaalilla ja merkkivaloilla.  
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TYÖMAAKÄYNTI 19.12.2018, merkkiainekaasumittaus väistötilat (tilat 140, 141 ja 142) 

 

Aika ja tutkija  19.12.2018 Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen TKR -tiivis-

tysten onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset tehtiin tiloihin 140, 141 ja 142. 

▪ TKR-tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti välipohjan- 

ja ulkoseinien liittymiin, kaikille tilan seinäpinnoille (myös hormit) sekä ulko-

seinien- ikkunoiden ja kaikkien seinäpintojen ja yläpohjan rajapintoihin. Ylä-

pohjan ja seinäpintojen tiivistyksessä seinäpinnan TKR-sively on tuotu fo-

liopintaisen SPU- levyn päälle. Rajapinnassa on taustalla TKR:llä pohjustettu 

Contega SL- nauha. Contegan nauhaa on käytetty TKR-tiivistyksen alustana 

myös ulkoseinillä olevien ikkunoiden rajapintojen tiivistyksissä. Yläpohjan fo-

liopintaisen SPU-levyn saumat on tiivistetty Contega SL nauhalla sekä päälle 

sivelty yksi kerros TKR-peruspinnoitetta.  

▪ Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli merkkiainemittauksen aikana -

15…-20 Pa. Alipaine järjestettiin erillisillä alipaineistimilla. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on mitatuissa tiloissa taso 1. täysin tiivis, vuo-

toja ei sallita. 
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Kuva 1. Merkkiainekaasun syöttöpisteet merkittyinä punaisilla nuolilla. Merkkiaine syötettiin ulkoseinäraken-

teen eristetilaan. 

 

▪ Merkkiainekaasumittauksessa havaittiin yksittäisiä pistemäisiä ilmavuotoja 

jokaisessa mitatussa tilassa. Puutteet olivat tilassa 140 ja ruokalan välissä ole-

vassa palkin metallipultissa, ikkunoiden karmiliitoksissa sekä tilan 142 yksit-

täisessä johtokiskon kiinnikkeessä. 

▪ Tiivistystyön tekijät olivat mittauksen aikaan paikalla ja he korjasivat metalli-

pultin ja johtokiskon kautta tulleen ilmavuodon TKR:ä lisäämällä valvojan oh-

jeistuksen mukaisesti. 

▪ Ikkunoiden karmiliitokset ovat laadultaan vähäisiä ilmavuotoja. Ilmanvaihdon 

tasapainotuksen jälkeen karmiliitoksista ei yleensä havaita ilmavuotoa. Mikäli 

tiloissa koetaan karmiliitosten tiivistäminen tarpeelliseksi, tulee se tehdä ke-

säaikaan, jotta tiivistysaineet kuivuvat oikeissa olosuhteissa.  

▪ Tulokset kerrottiin mittauksen jälkeen työmaan työnjohdolle.  

▪ Tiivistykset täyttävät tavoitetason 1, poislukien ikkunan karmiliitokset. Niiden 

korjaustarpeet arvioidaan erikseen. 
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Kuva 2. Tilaan 140 merkkiainetta syötettiin ulkosei-

närakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

Kuva 3. Tilaan 140 merkkiainetta syötettiin ulkosei-

närakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

  
Kuva 4. Tila 140, ulkoseinän ja välipohjan rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa rakenteen eristetilasta si-

säilmaan. 

 

 

Kuva 5. Tila 140, ikkunan yläkulmista ei todettu ilma-

vuotoa rakenteen eristetilasta sisäilmaan. 
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Kuva 6. Tilan 140 ja ruokailutilan välissä on puu-

palkki, joka on kiinnitettu metallipultilla. Pultin ympä-

riltä todettiin ilmavuotoa ulkoseinärakenteen eristeti-

lasta sisäilmaan. Ilmavuoto todettiin pistemäiseksi. 

Kuva 7. Tilassa 141 merkkiainetta syötettiin ulkosei-

närakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

  
Kuva 8. Tila 141, ulkoseinän ja välipohjan rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

 

Kuva 9. Tila 141, ulkoseinän ja ikkunan rajapinnasta 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 10. Tila 141, ikkunan karmiliitoksesta todettiin 

pistemäinen ilmavuoto ulkoseinän eristetilasta sisäil-

maan. Ilmavuotoa ei havaittu alipaineistuksen sammu-

tuksen jälkeen. 

Kuva 11. Tila 141, ulkoseinän ja pilarin rajapinnasta ei 

todettu ilmavuotoa. 

  
Kuva 12. Tilassa 142 merkkiainetta syötettiin ulkosei-

närakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

Kuva 13. Tila 142, ikkunapenkin rajapinnoissa ei to-

dettu ilmavuotoa sisäilmaan. 



 Raportti 9/33 

Opintien koulu 

Työnro: 2453 

 12.8.2019 

 

 

 

Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 030 670 5500  sisailmatalo.fi  
   info@sisailmatalo.fi   

   Y-tunnus: 2519284-6 

  
Kuva 14. Tila 142, johtokiskon kiinnitysruuvien koh-

dalta todettiin ilmavuotoa sisäilmaan. Ruuvireiän sisä-

osaa ei ole tiivistetty asianmukaisesti. 

Kuva 15. Tila 142, ikkunan rajapinnoista ei todettu il-

mavuotoa sisäilmaan. 
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TYÖMAAKÄYNTI 9.2.2019, merkkiainekaasumittaus A-osan 1. vaihe (tilat 126, 128 ja 135) 

 

Aika ja tutkija  9.2.2019 Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen TKR -tiivis-

tysten onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset tehtiin tiloihin 126, 128 ja 135. 

▪ TKR-tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti välipohjan- 

ja ulkoseinien liittymiin.  

▪ Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli merkkiainemittauksen aikana -

5…-20 Pa. Alipaine järjestettiin erillisillä alipaineistimilla. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on mitatuissa tiloissa taso 2, merkittävä ilmatii-

viyden parantaminen. 

 
Kuva 16. Merkkiainekaasun syöttöpisteet merkittyinä punaisilla nuolilla. Merkkiaine syötettiin ulkoseinäraken-

teen eristetilaan. 

 

▪ Merkkiainekaasumittauksessa havaittiin yksittäisiä pistemäisiä ilmavuotoja 

jokaisessa mitatussa tilassa. Puutteet olivat pistemäisiä ja vähäisiä ja kohdis-

tuivat ikkunan karmiliitoksiin sekä patterikannakkeisiin. 

▪ Tiivistystyön tekijät olivat mittauksen aikaan paikalla ja he korjasivat yksittäis-

ten patterikannakkeiden kautta tulleen ilmavuodon liimatiivistemassaa lisää-

mällä valvojan ohjeistuksen mukaisesti. Tämä suoritettiin mittapisteissä, 

joissa merkkiainetta havaittiin lähes välittömästi merkkiaineen syötön jälkeen. 

▪ Tulokset kerrottiin mittauksen jälkeen työmaan työnjohdolle.  

▪ Tiivistykset täyttävät tavoitetason 2. 
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Kuva 17. Tila 128, Ilmavuotoa todettiin ulkoseinän 

eristetilasta sisäilmaan yhdestä patterin kiinnikkeestä. 

Kuva 18. Tila 128, Toisesta patterin kiinnikkeestä ei to-

dettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

  
Kuva 19. Tila 126, ikkunan rajapinnan tiivistyksistä ei 

todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 20. Tila 126, Ikkunapenkin ja ikkunan rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan.  

  
Kuva 21. Tila 126, ikkunan karmiliitoksen kautta to-

dettiin ilmavuotoa ulkoseinärakenteen eristetilasta si-

säilmaan. 

Kuva 22. Tila 126, ulkoseinän ja välipohjan rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 23. Tila 126, patterin kiinnityksestä todettiin lie-

vää ilmavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 

Kuva 24. Tila 135, ulkoseinän ja välipohjan rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

  
Kuva 25. Tila 135, ikkunan karmiliitoksesta ei todettu 

ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 26. Tila 135, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

  
Kuva 27. Tila 135, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 28. Tila 135, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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TYÖMAAKÄYNTI 22.2.2019, merkkiainekaasumittaus A-osan 2. vaihe (tilat 108, 113, 114, 115 

ja 125) 

 

Aika ja tutkija  22.2.2019 Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen TKR -tiivis-

tysten onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset tehtiin tiloihin 108, 113. 114, 115 ja 125 

▪ TKR-tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti välipohjan- 

ja ulkoseinien liittymiin.  

▪ Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli merkkiainemittauksen aikana -

9…-18 Pa. Alipaine järjestettiin ilmanvaihdon poistoilmaventtiileitä säätä-

mällä. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on mitatuissa tiloissa taso 2, merkittävä ilmatii-

viyden parantaminen. 

 

 
Kuva 29. Merkkiainekaasun syöttöpisteet merkittyinä punaisilla nuolilla. Merkkiaine syötettiin ulkoseinäraken-

teen eristetilaan.  
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▪ Merkkiainekaasumittauksessa havaittiin yksittäisiä pistemäisiä ilmavuotoja 

jokaisessa mitatussa tilassa. Puutteet olivat pistemäisiä ja vähäisiä ja kohdis-

tuivat ikkunan karmiliitoksiin sekä patterikannakkeisiin. 

▪ Tiivistystyön tekijät olivat mittauksen aikaan paikalla ja he korjasivat yksittäis-

ten patterikannakkeiden kautta tulleen ilmavuodon liimatiivistemassaa lisää-

mällä valvojan ohjeistuksen mukaisesti. Tämä suoritettiin mittapisteissä, 

joissa merkkiainetta havaittiin lähes välittömästi merkkiaineen syötön jälkeen. 

▪ Tulokset kerrottiin mittauksen jälkeen työmaan työnjohdolle.  

▪ Tiivistykset täyttävät tavoitetason 2. 

 

  

Kuva 30. Tila 113, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

Kuva 31. Tila 113, patterin kiinnityksestä todettiin lie-

vää ilmavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 

  
Kuva 32. Tila 113, patterin kiinnityksestä ei todettu il-

mavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 

Kuva 33. Tila 113, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 34. Tila 113, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 35. Tila 114, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

  
Kuva 36. Tila 114, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

 

 

 

Kuva 37. Tila 114, ulkoseinän ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 38. Tila 114, patterin kiinnityksestä todettiin lie-

vää ilmavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 

Kuva 39. Tila 115, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

  
Kuva 40. Tila 115, ulkoseinän ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

 

 

 

Kuva 41. Tila 115, ulkoseinän ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 42. Tila 125, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

Kuva 43. Tila 125, patterin kiinnityksestä ei todettu il-

mavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 

  
Kuva 44. Tila 125, ulkoseinän ja pilarin liittymässä ei 

todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

 

 

 

Kuva 45. Tila 125, ulkoseinän ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 46. Tila 108, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

Kuva 47. Tila 108, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

  
Kuva 48. Tila 108, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. Kuvassa oleva 

ilmavuoto tulee ikkunan karmin liitoksesta. 

Kuva 49. Tila 108, patterin kiinnityksestä todettiin lie-

vää ilmavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 
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TYÖMAAKÄYNTI 3.4.2019, merkkiainekaasumittaus A-osan 4. vaihe (tilat 207,208, 209, 210, 

211 ja 212) 

 

Aika ja tutkija  3.4.2019 Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen TKR -tiivis-

tysten onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset tehtiin tiloihin 207, 208, 209, 210, 211 ja 212. 

▪ TKR-tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti välipohjan- 

ja ulkoseinien liittymiin.  

▪ Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli merkkiainemittauksen aikana -

9…-12 Pa. Alipaine järjestettiin erillisellä alipaineistajalla. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on mitatuissa tiloissa taso 2, merkittävä ilmatii-

viyden parantaminen. 

 

 
Kuva 50. Merkkiainekaasun syöttöpisteet merkittyinä punaisilla nuolilla. Merkkiaine syötettiin ulkoseinäraken-

teen eristetilaan.  
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▪ Merkkiainekaasumittauksessa havaittiin yksittäisiä pistemäisiä ilmavuotoja 

osassa mitatuista tiloista sekä yksittäisissä tiloissa selkeämpi ilmavuoto ikku-

napenkin rajapinnasta. Ikkunapenkkien ilmavuodot olivat selkeitä ja viivamai-

sia. Muut puutteet olivat pistemäisiä ja vähäisiä ja kohdistuivat patterikannak-

keisiin. 

▪ Tiivistystyön tekijät olivat mittauksen aikaan paikalla ja he poistivat puutteel-

lisesti tiivistetyt ikkunapenkit irti ja uusivat tiivistyksen valvojan ohjeistuksen 

mukaisesti rajatulla alueella. 

▪ Tulokset kerrottiin mittauksen jälkeen työmaan työnjohdolle.  

▪ Ikkunapenkkien korjauksien jälkeen tiivistykset täyttävät tavoitetason 2. 

 

  
Kuva 51. Tila 210, ulko- ja sisäilman välinen paine-ero 

oli merkkiainekokeen aikaan -9…-11 Pa. 

Kuva 52. Tila 210, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

  
Kuva 53. Tila 210, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 54. Tila 210, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 55. Tila 210, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 56. Tila 209, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

  
Kuva 57. Tila 209, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta todettiin ilmavuotoa sisäilmaan. 

Kuva 58. Tila 209, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta todettiin ilmavuotoa sisäilmaan. 

  
Kuva 59. Tila 209, patterin kiinnityksestä todettiin il-

mavuotoa ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan. 

Kuva 60. Tila 209, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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Kuva 61. Tila 208, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta todettiin ilmavuotoa sisäilmaan kaasun syöttö-

pisteen yläpuolella olevasta ikkunapenkistä. 

Kuva 62. Tila 208, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 

  
Kuva 63. Tila 207, merkkiainetta syötettiin ulkoseinä-

rakenteen eristetilaan punaisella nuolella merkitystä 

pisteestä. 

Kuva 64. Tila 207, ikkunan ja ikkunapenkin rajapin-

nasta todettiin lievää ilmavuotoa sisäilmaan. 

 

 

Kuva 65. Tila 207, ulkoseinän ja välipohjan liittymässä 

ei todettu ilmavuotoa sisäilmaan. 
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TYÖMAAKÄYNTI 15.5.2019, merkkiainekaasumittaus liikuntasali 

 

Aika ja tutkija  15.5.2019 Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen tiivistysten 

onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset liikuntasalin alapohjarakenteeseen 

▪ Tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti alapohjan-väli-

seinien ja ulkoseinien liittymiin.  

▪ Tilojen ilmanvaihto oli suljettu merkkiainekokeen teon aikaan. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on mitatuissa tiloissa taso 2, merkittävä ilmatii-

viyden parantaminen. 

 

 
Kuva 66. Merkkiainekaasun syöttöpiste merkittynä punaisella nuolella. Merkkiaine syötettiin alapohjarakenteen 

betonilaatan alapuolelle.  

 

▪ Merkkiainekaasumittauksessa ei havaittu ilmavuotoa alapohjarakenteesta. 

▪ Tiivistystyön tekijät olivat valvontakäynnin aikana paikalla. Käynnillä tarkistet-

tiin kaikki tiivistykset aistinvaraisesti muualla. Työntekijöitä ohjeistettiin tar-

kentamaan työtä höyrynsulkumuovin teippauksissa sekä vedeneristeen limi-

tyksissä alapohjan ja väliseinien liittymissä. 

▪ Valvontakäynnin havainnot kerrottiin käynnin jälkeen työmaan työnjohdolle.  

▪ Tiivistykset täyttävät tavoitetason 2. 
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Kuva 67. Ilmavuotoa ei todettu pilarin ja väliseinän liit-

tymästä. 

Kuva 68. Ilmavuotoa ei todettu pilarin ja alapohjan liit-

tymästä. 

  
Kuva 69. Aistinvaraisessa tarkastuksessa poikien pu-

kuhuoneen ja liikuntasalin välinen kulma on tiivistetty 

huolellisesti.  

Kuva 70. Puupilarien vedeneristetiivistykset tulee 

ulottaa pilarin ja lattian liittymässä pidemmälle. 

  
Kuva 71. Puupilarien vedeneristetiivistykset tulee 

ulottaa pilarin ja lattian liittymässä pidemmälle. 

Kuva 72. Höyrynsulkumuovin tiivistys tulee tehdä tar-

kemmin koolauslautojen kohdalla. 
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TYÖMAAKÄYNTI 24.7.2019, merkkiainekaasumittaus (tilat 143, 216) 

 

Aika ja tutkija  24.7.2019 Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen TKR -tiivis-

tysten onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset tehtiin tiloihin 143 ja 216. 

▪ TKR-tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti välipohjan- 

ja ulkoseinien liittymiin, ruokalan seinäpinnoille sekä ikkunan rajapintoihin. 

▪ Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli merkkiainemittauksen aikana -1 – 

-6 Pa. Alipaine järjestettiin erillisillä alipaineistajilla ruokalassa ja tilan omalla 

ilmanvaihdolla tilassa 216. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on ruokalassa taso 1. täysin tiivis, vuotoja ei sal-

lita. Tiivistyskorjausten tavoitetaso on tilassa 216 taso 2, merkittävä ilmatiiviy-

den parantaminen. 
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Kuva 73. Merkkiainekaasun syöttöpisteet merkittyinä punaisilla nuolilla. Merkkiaine syötettiin ulkoseinäraken-

teen eristetilaan sisäpuolelta porareiän kautta. 

 

▪ Merkkiainekaasumittauksessa havaittiin yksittäisiä pistemäisiä ilmavuotoja 

jokaisessa mitatussa tilassa.  

▪ Vähäisiä vuotoja havaittiin ikkunoiden karmiliitoksista ja seinäkannakkeissa 

(patterit) 

▪ Tilassa 216 mattojen kulmien ja ylösnostojen hitsaussaumoissa todettiin pis-

temäistä ilmavuotoa. Hitsaussaumat tiivistetään liimatiivistemassalla. Tarvit-

taessa hitsaussaumaa otetaan pois ja tiivistys tehdään päälle. 

▪ Ikkunoiden karmiliitokset ovat laadultaan vähäisiä ilmavuotoja. Ilmanvaihdon 

tasapainotuksen jälkeen karmiliitoksista ei yleensä havaita ilmavuotoa. Mikäli 

tiloissa koetaan karmiliitosten tiivistäminen tarpeelliseksi, tulee se tehdä ke-

säaikaan, jotta tiivistysaineet kuivuvat oikeissa olosuhteissa.  
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▪ Tulokset kerrottiin mittauksen jälkeen työmaan työnjohdolle. Työmaa aloitti 

tiiviyspuutteiden korjauksen tiloissa valvontakäynnin aikana.  

▪ Tiivistykset täyttävät ruokalassa tavoitetason 1. Tiivistykset täyttävät tilassa 

216 tavoitetason 2, kun tiivistyspuutteet lattiapinnoitteen ylösnoston kohdalla 

on korjattu. 
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Kuva 74. Tila 143 lattian ja seinän rajapinnassa ei to-

dettu ilmavuotoa. 

Kuva 75. Tila 143 vähäistä ilmavuotoa karmiliitok-

sesta. 

  
Kuva 76. Tila 143 patterin kannakkeesta ei todettu il-

mavuotoa. 

Kuva 77. Tila 216 ilmavuotoa muovimaton ylösnoston 

päältä 

  
Kuva 78. Tila 216 ilmavuotoa ylösnoston hitsaus-

saumasta. 

Kuva 79. Tila 216 ei ilmavuotoa sähkökourun kiinni-

tyksestä. 
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Kuva 80. Tila 216 ei ilmavuotoa ikkunapenkistä. Kuva 81. Tila 216 ei ilmavuotoa ikkunan ja pilarin raja-

pinnasta. 

 

 

TYÖMAAKÄYNTI 7.8.2019, merkkiainekaasumittaus (tilat 101, 163, 160, 161, 170) 

 

Aika ja tutkija  7.8.2019 Ville Kauko, Raksystems Insinööritoimisto Oy 

   Miikka Kronqvist, Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Toimenpiteet ja havainnot 

 

▪ Merkkiainekaasututkimusten tarkoituksena oli selvittää tehtyjen TKR -tiivis-

tysten onnistuminen ja mahdollisten epätiiviiden kohtien havaitseminen.  

▪ Merkkiainekaasumittaukset tehtiin tiloihin 101, 160, 161, 163 ja 170. 

▪ TKR-tiivistyksiä on tehty FCG:n tekemien suunnitelmien mukaisesti välipohjan- 

ja ulkoseinien liittymiin, osan tilan seinäpinnoille sekä ikkunan rajapintoihin.  

▪ Tilojen alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli merkkiainemittauksen aikana -1 – 

-4 Pa. Alipaine järjestettiin rakennuksen omalla ilmanvaihdolla poistoventtii-

lejä poistamalla. 

▪ Tiivistyskorjausten tavoitetaso on mitatuissa tiloissa taso 1. täysin tiivis, vuo-

toja ei sallita. 
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Kuva 82. Merkkiainekaasun syöttöpisteet merkittyinä punaisilla nuolilla. Merkkiaine syötettiin ulkoseinära-

kenteen eristetilaan sisäpuolelta porareiän kautta paitsi opettajan huoneessa, josta kaasu syötettiin ul-

kopuolelta ikkunan vesipellin alta.  

 

▪ Merkkiainekaasumittauksessa havaittiin yksittäisiä pistemäisiä ilmavuotoja 

jokaisessa mitatussa tilassa.  

▪ Vähäisiä vuotoja havaittiin ikkunoiden karmiliitoksista ja seinäkannakkeissa 

(patterit) 

▪ Selkeitä vuotoja havaittiin ikkunapenkkien alta (pieniä reikiä laatoitetussa ik-

kunapenkissä) ja yhdestä maton ylösnoston kulmauksesta.  

▪ Ikkunapenkkien reunoissa olevat reiät täytetään ja reuna käsitellään TKR-llä 

uudestaan. Kaikkien mattojen kulmien ja ylösnostojen hitsaussaumat tiiviste-

tään liimatiivistemassalla. Tarvittaessa hitsaussaumaa otetaan pois ja tiivistys 

tehdään päälle. 

▪ Ikkunoiden karmiliitokset ovat laadultaan vähäisiä ilmavuotoja. Ilmanvaihdon 

tasapainotuksen jälkeen karmiliitoksista ei yleensä havaita ilmavuotoa. Mikäli 

tiloissa koetaan karmiliitosten tiivistäminen tarpeelliseksi, tulee se tehdä ke-

säaikaan, jotta tiivistysaineet kuivuvat oikeissa olosuhteissa.  
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▪ Tulokset kerrottiin mittauksen jälkeen työmaan työnjohdolle. Työmaa aloitti 

tiiviyspuutteiden korjauksen tiloissa valvontakäynnin aikana.  

▪ Tiivistykset täyttävät tavoitetason 1, kun todetut tiivistyspuutteet on korjattu.  

 

 

  
Kuva 83. Tila 101 vähäistä ilmavuotoa karmilii-

toksesta 

Kuva 84. Tila 101 ilmavuotoa patterin kannak-

keesta 

  
Kuva 85. Tila 163 pistemäinen ilmavuoto ikkuna-

penkin alla 

 

Kuva 86. Tila 163 ikkunapenkin alla rakoja, joista 

todettiin ilmavuotoa. 
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Kuva 87. Tila 163 sähkökotelon kiinnikkeestä il-

mavuotoa. 

Kuva 88. Tila 163 karmiliitoksessa vähäistä ilma-

vuotoa. 

  
Kuva 89. Tila 160 ikkunapenkin alla pistemäistä 

ilmavuotoa. 

 

Kuva 90. Tila 161 karmiliitoksessa ilmavuotoa. 

  
Kuva 91. Tila 161 patterikannakkeessa piste-

mäistä ilmavuotoa. 

Kuva 92. Tila 173 karmiliitoksessa ilmavuotoa. 



 Raportti 33/33 

Opintien koulu 

Työnro: 2453 

 12.8.2019 

 

 

 

Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 030 670 5500  sisailmatalo.fi  
   info@sisailmatalo.fi   

   Y-tunnus: 2519284-6 

  
Kuva 93. Tilassa 173 patterikannakkeessa vä-

häistä ilmavuotoa. 

Kuva 94. Tila 173 maton ylösnoston nurkassa 

pistemäinen ilmavuoto. 

 

 

 

 

Sisäilmatalo Kärki Oy 

Kuopiossa 13.8.2019 

 

 

  

Miikka Kronqvist 

 Aluepäällikkö, RI  

rakenteiden kosteuden mittaaja 

C-24809-24-19 

 

    

Jakelu 

Kärkölän kunta, Pertti Sallila 

Sisäilmatalo Kärki Oy arkisto 


