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Uudet ohjeistukset ja tutkimukset
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• RT 14–11197 ”Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu 

merkkiainekokein”

• Valmisteilla oleva YAMK –opinnäytetyö liitosnauhojen 

käytettävyydestä ikkunaliittymien tiivistyksessä , Metropolia 

• Valmisteilla oleva Diplomityö betonirakenteiden 

ilmatiiviyden hallinnasta sisäilmakorjauksissa, TTY
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Merkkiainekokeet
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(Kuvat: RT 14-11197)
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RT 14–11197 –ohjekortti

• Keskeisenä tavoitteena on vakioida merkkiainekokeen 
suoritustapaa, jolloin luotettavuus ja vertailtavuus eri 
suorittajien, erilaisten rakenteiden ja eri kohteiden välillä 
paranee. 

• RT-ohjekortissa on esitetty vaatimuksia mm.:

▪ Merkkiainekokeen suorittamisen olosuhteista ja niiden luomisesta

▪ Suorittajan pätevyydestä

▪ Käytettävistä laitteista ja kaasuista. 

• Kokeen suorittaminen ohjekortissa esitettyjä periaatteita 
noudattaen vähentää virheiden määrää, lisäten kokeiden 
luotettavuutta ja toistettavuutta. 

• Luotettavuuden arviointi edellyttää myös riittävän tarkkaa 
kirjallista raportointia, josta kortissa on myös ohjeistus.

• Tiiviyden vaatimustasot 1…3

• Vaadittava tiiviystaso, tulee kohdekohtaisesti määrittää 
tutkimusten perusteella, rakennuksen käyttötarkoitus sekä riskit 
huomioiden.
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Liitosnauhojen käytettävyys 
ikkunaliittymien tiivistyksessä
• Tarkoituksena selvittää liitosnauhatuotteiden käytettävyyttä 

ikkunaliittymien tiivistyksessä 

• Tutkimusaineistona laboratoriotutkimuksissa hankittua tietoa. 

• Asennuksia ja erilaisia esikäsittelytapoja arvioitiin aistinvaraisen 
tarkastelun lisäksi merkkiainetekniikalla ja 
tartuntavetokoelaitteistolla. 

• Koetulosten perusteella arvioitiin asennustapojen soveltuvuutta 
ikkunaliittymien tiivistykseen sekä tutkimuksissa hyödynnettyjen 
koestustapojen soveltuvuutta laadunvarmistukseen. 
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Liitosnauhojen käytettävyys 
ikkunaliittymien tiivistyksessä

• Ikkunaliittymän ilmatiivis toteutus liitosnauhatuotteilla on 
mahdollista.

• Riittävää ilmatiiveyttä ja kestävää toteutusta ei voida saavuttaa 
ilman:

▪ Oikeanlaista ja huolellista nauhojen asennustekniikkaa 

▪ Oikeanlaista alustan esikäsittelyä

• Merkkiainetekniikka soveltuu asennusten laadunvarmistukseen 
ja sillä saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina.

• Tartuntavetokoelaitteistolla tehtävä tartuntalujuuden arviointi 
soveltuu parhaiten joustamattomille materiaaleille, eikä sitä näin 
ollen voida täysin hyödyntää liitosnauhojen tartuntavetolujuuden 
arvioinnissa. 

• Tartuntaa voidaan luotettavimmin arvioida kolmioviiltotekniikalla 
toteutetulla arvioinnilla. 

• Tulosten pohjalta laaditaan ohjeistus liitosnauhatuotteilla 
toteutettavien ikkunaliittymien suunnitteluun, asennukseen ja 
laadunvarmistukseen.
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Betonirakenteiden ilmatiiviyden 
hallinta sisäilmakorjauksissa
• Tavoitteena:

▪ Selvittää ilman virtaaman laskentaesimerkeillä betonin 
rakenneliittymien kautta liikkuvien ilmavirtausten ja 
epäpuhtauspitoisuuksien suuruusluokka 

▪ Arvioida betonirakenteiden ilmatiiviyden parantamisen vaikutuksia 
sisäilman laatuun

• Vaikka työ olikin teoreettinen, saatiin siitä konkretiaa
käytäntöön, esimerkiksi:

▪ Epäpuhtauslähteiden vaikutusta sisäilman laatuun voitiin todentaa 
laskentaesimerkeillä

▪ Betonirakenteisiin syntyvien rakojen ja halkeamien merkitystä 
ilmatiiviyden hallinnassa saatiin painotettua

▪ Ns. epäonnistuneiden ilmatiiviyskorjausten merkitystä sisäilman 
laatuun saatiin avattua

▪ Ilmanvaihdon toiminnan sekä rakennuksen painesuhteiden SUURI 
merkitys sisäilman laatuun voitiin osoittaa
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Betonirakenteiden ilmatiiviyden 
hallinta sisäilmakorjauksissa
• Tulokset:

▪ Rakenteiden riittävällä ilmatiiviydellä sekä sisäympäristön hallituilla 
painesuhteilla voidaan merkittävästi vaikuttaa sisäympäristön 
terveellisyyteen hallitsemattomia ilmavuotoja estämällä ja 
rajoittamalla

▪ Ilmatiiviyden parantamiseen liittyville sisäilmakorjauksille laadittiin 
korjaustasojen määritysohje, jossa esitetään eriasteiset korjaustasot 
sisäilmaongelman laajuuden mukaan
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Rakenteiden ilmatiiviyden 
tavoitetasot

• Esiteltyjen tutkimusten ja ohjeistusten perusteella on laadittu 
esitys vaatimuksista rakenteiden ilmatiiveyden toteuttamiselle 
erilaisissa rakennuskohteissa.

• Tavoitteena yhtenäistää ja selkeyttää ilmatiiviyteen liittyvien 
asennusten ja korjauksen kriteerejä määrittelemällä 
rakennustöille tavoitetasot.

• Tavoitetaso määriteltäisiin jo hankesuunnitteluvaiheessa.

• Joko rakennus-, tila- tai rakenneosakohtaisesti. 

• Tavoitetasot olisivat sovellettavissa uudis- ja 
korjausrakentamisen hankkeissa, esimerkiksi kullekin kohteelle 
määritellyn kosteusriskiluokan ja sisäilmastoluokituksen 
mukaisesti tai erillisen riskiarvion perusteella.

• Korjauskohteiden tavoitetaso määräytyisi erillisissä 
kuntotutkimuksissa tai hankesuunnitelmassa määriteltävän 
riskiarvion perusteella
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Rakenteiden ilmatiiviyden 
tavoitetasot
• Tavanomainen 

▪ RIL 250–2011 R1 tai sisäilmastoluokituksen S3 mukaiset, 
tavanomaiset asuin-, liike- ja toimistorakennukset.

▪ Asennusten laadunvarmistusta suositellaan merkkiainetekniikalla 
(tiiveyden tavoitetaso 3), mutta vähintään aistinvaraisesti. 

▪ Asentajille suositellaan materiaalikohtaista käyttökoulutusta.

• Vaativa

▪ RIL 250–2011 R2 tai sisäilmastoluokituksen S2 mukaiset, normaalia 
vaativammat asuin-, liike- ja toimistorakennukset sekä koulut ja 
päiväkodit.

▪ Asennusten laadunvarmistus merkkiainetekniikalla, väh. 20 % 
tehdyistä asennuksista. (tiiveyden tavoitetaso 2).

▪ Asentajilta edellytetään materiaalikohtaista käyttökoulutusta, mutta 
suositellaan VTT:n Rakenteiden tiivistäjä -henkilösertifikaattia.

• Poikkeuksellisen vaativa

▪ RIL 250–2011 sisäilmastoluokituksen R3 tai sisäilmastoluokituksen 
S1 mukaiset rakennukset, joissa on suuri kosteusrasitus, kuten 
uimahallit, pakkasvarastot ja sairaalat. 

▪ Asennusten laadunvarmistus merkkiainetekniikalla, 100 % tehdyistä 
asennuksista (tiiveyden tavoitetaso 1).

▪ Asentajilta edellytetään VTT:n Rakenteiden tiivistäjä -
henkilösertifikaattia. 10
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Rakenteiden hyvä ilmatiiviys ei 
ole vaihtoehto, vaan edellytys 
rakenteiden oikeanlaiselle 
toiminnalle.
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