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Kohde: Pohjois-Tapiolan koulu ja lukio  Työnumero: T170004519 

Sepontie 2 

02130 Espoo 

 

 

 

Tapiolan koulun ja lukion sisäilmakorjaukset ja tiivistystyöt A-Insinöörien suunnitelmien ja kuvien 

mukaan toteutettiin kesän 2017 aikana.  

 

Koulu tiivistettiin kauttaaltaan ja eteläiseen siipeen tehtiin myös muutostyöt Aarnivalkean koulun 

väistötiloiksi. A-Insinöörien suunnitelmien mukaan tiivistettiin kaikki rakennuksen alapohjan, 

ulkoseinien ja yläpohjan rakenneliittymät ja putkikanavat. Tiivistyksien jälkeen koulun ilmastointi 

nuohottiin ja mitoitettiin uudelleen.  

 

Raportissa esitetään kaikista tiivistetyistä tiloista tehdyt työt ja käytetyt materiaalit. Kaikki 

materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan M1 luokiteltuja liuotteettomia materiaaleja. Kaikki 

materiaalit ovat myös hyväksytetty rakennesuunnittelijalla ennen käyttöä. Työn edetessä eteen 

tulleet muutokset ja ratkaisut on tehty yhdessä A-Insinöörien suunnittelijoiden kanssa. 

Materiaaleina tiivistyksissä on käytetty TKR, Blowerproof ja Kiilto Masa massa tuotteita. 

 

Tiivistyksistä tehtiin kolme mallihuonetta, jotka tutkittiin A-Insinöörien toteuttamalla 

merkkianekokeella. Muihin tiloihin tehtiin tiivistyksien jälkeen merkkiainekokeet Insinööritoimisto 

Tarkkasen johdosta ja jokaisesta tilasta laadittiin raportit. 

 

Työn ajan sosiaalitiloina toimi koulun liikuntasali, jossa lattia suojattiin kokonaisuudessa 

kovalevyllä ja kaikki verhot pussitettiin. Liikuntasali toimi myös varastona niin työmaan tavaroille 

kuin myös koulun omille siirreltäville tavaroille. Työtä remontin lisäksi aiheutti koulun tavaroiden 

siirtely ja muuttaminen.  

 

Koululla tehtiin tiivistysremontin yhteydessä ilmastoinnin töitä. Koulun kanavat nuohottiin pääosin 

ja tiivistetyt alueet säädettiin suunnitelmien mukaan. Liikuntasalin alapohjaan tehtiin myös uusi 

alipaineistus. Tarkemmat ilmanvaihtoon liittyvät työt löytyvät IV työstä tehdystä raportista. 

 

Vesi ja viemärityöt tehtiin rakennustöiden ohessa. Putkiliike irroitti kaikki patterit ja vesiasennukset 

tiivistetyiltä alueilta, asensi ne takaisin ja sääti toimintaa. Osin jouduttiin vaihtamaan uusia osia 

vanhojen toimimattomien tilalle. Putkiliike kartoitti myös salaojien ja viemäreiden tilanteen koulun 

alueella, joista on omat raportit jo toimitettu. 
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Sähkötyöt eteni rakennustöiden mukaan ja sähköliike irroitti kaikki sähkörasiat ja lamput. 

Irroituksien jälkeen rasiat ja putkitukset tiivistettiin ja kalusteet asennettiin takaisin. kaikki 

tiivistetyillä seinillä olleet sähkökourut myös irroitettiin tiivistyksien ajaksi.     

 

 

1. Kerros 

 

Ensimmäisessä kerroksessa tiivistettiin kaikki ulkoseinien rakenneliittymät. Lisäksi tiivistettiin 

liikuntasaumoja ja yläpohjan rakenne liittymiä suurelta osin. Maanvaraisissa ja putkikanavien päällä 

olevissa lattioissa korjattiin ja tiivistettiin kaikki löydetyt halkeamat injektoimalla. Auditoriossa, ja 

viereisessä biologian luokassa piikattiin lattiat kantavalle betonille asti ja poistettiin vanhat toja-

levyt. Uusi valupinta maalattiin diffuusioavoimella epoksimaalilla. Kaikki läpiviennit rakenteiden 

lävitse on tiivistetty. Yläpohja tiivisteettiin mahdollisuuksien mukaan suoraan betonien liittymään 

tai luokkatiloissa alas lasketun kipsikaton liitoksista.  

 

Tiivistetyt tilat: 

 

1 Auditorio Lattian piikkaus ja vanhan toja-levyn poisto lattiasta. Ulkoseinän liittymien tiivistys. 

Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. Lattian timanttihionta ja uusien 

eristeiden asennus. Lattiavalu ja maalaus. Matto asennetaan myöhemmin. Pattereiden 

irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Ulkoseinien ylimaalaus Blowerproof ja luja 

 

2 Biologia Lattian piikkaus ja vanhan toja-levyn poisto lattiasta. Ulkoseinän liittymien tiivistys. 

Läpivientien tiivistys. Lattian timanttihionta ja uusien eristeiden asennus. Lattiavalu ja 

maalaus. Matto asennetaan myöhemmin. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. 

Ulkoseinien ylimaalaus Blowerproof ja luja 

 

1074 Lattian piikkaus ja vanhan toja-levyn poisto lattiasta. Ulkoseinän liittymien tiivistys. 

Läpivientien tiivistys. Lattian timanttihionta ja uusien eristeiden asennus. Lattiavalu ja 

maalaus. Matto asennetaan myöhemmin. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. 

Ulkoseinien ylimaalaus Blowerproof ja luja 

 

käytävät Ulkoseinien liittymien rakenneliittymät. Ikkunoiden karmien tiivistys. Läpivientien 

tiivistys. Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. 

Liikuntasaumojen tiivistys. Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa 

liittymien tiivistys. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Ulkoseinien 

ylimaalaus Blowerproof ja luja 

   

Varastot Lattiamaton ylösnoston tiivistys. Ulkoseinien rakenneliittymien tiivistys. Läpivientien  

 tiivistys. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. 

 

Tulikaapit Lattiamaton reunojen tiivistys. Mattosyvennyksien tiivistys. Ovien ja ikkunoiden 

liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys 

 

3 Musiikki Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 
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Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alaslasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden 

tiivistys. Mallihuone. Vaurioituneiden puuosien vaihto uusiin. Ulkoseinien ylimaalaus 

Blowerproof ja luja 

 

Oppilashuolto Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alaslasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. kevytrakenteisten väliseinien avaus 

ja tutkinta. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Vaurioituneiden puuosien 

vaihto uusiin. Ulkoseinien ylimaalaus Blowerproof ja luja 

 

WC:t Kalusteiden irrotus ja reikien tiivistys. Vanhojen silikonien vaihto uusiin. Ikkunoiden 

ympäriltä laattojen pisto ja tiivistys. Alas lasketun katon purku ja läpivientien tiivistys.  

 

 

Opetustilat Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alaslasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. kevytrakenteisten väliseinien avaus 

ja tutkinta. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Seinien ja lattian läpivientien 

tiivistys. Vaurioituneiden puuosien vaihto uusiin. Ulkoseinien ylimaalaus 

Blowerproof ja luja 

 

Opettajien 

huone Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alas lasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. kevytrakenteisten väliseinien avaus 

ja tutkinta. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Seinien ja lattian läpivientien 

tiivistys. Vaurioituneiden puuosien vaihto uusiin. Hissin liittymien tiivistys. 

Ulkoseinien ylimaalaus Blowerproof ja luja  

 

Ruokala Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alas lasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. kevytrakenteisten väliseinien avaus 

ja tutkinta. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Seinien ja lattian läpivientien 

tiivistys. Vaurioituneiden puuosien vaihto uusiin. Pilarien tiivistys. Linjastojen 

madallus. Ulkoseinien ylimaalaus Blowerproof ja luja 

 

Keittiö Lattiahalkeamien tiivistys 

 

Käytävät lattialuukkujen tiivistys 2kpl ja vaihto uuteen kaasutiiviiseen luukkuun 3 kpl 

1007 

1013, 1022 
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1003 Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Pattereiden irrotus ja 

kannakkeiden tiivistys. Seinien ja lattian läpivientien tiivistys. Pilarien tiivistys. 

Uuden keittiön asennus 

 

Sähkökaapit Kaikkien sähkökaappien läpivientien ja lattiarajan tiivistys. Laipion rakennus ja 

tiivistys. 

 

 

 

2. Kerros 

 

Opetustilat Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alaslasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. kevytrakenteisten väliseinien avaus 

ja tutkinta. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Seinien ja lattian läpivientien 

tiivistys. Vaurioituneiden puuosien vaihto uusiin. Ulkoseinien ylimaalaus 

Blowerproof ja luja. 

 

Käytävät Ulkoseinien liittymien rakenneliittymät. Ikkunoiden karmien tiivistys. Läpivientien 

tiivistys. Pattereiden irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Ulkoseinien ylimaalaus 

Blowerproof ja luja 

 

Sähkökaapit Kaikkien sähkökaappien läpivientien ja lattiarajan tiivistys. Laipion rakennus ja 

tiivistys. 

 

 

       Kellarikerros: 

 

Sähkökaapit Kaikkien sähkökaappien läpivientien ja lattiarajan tiivistys. Laipion rakennus ja 

tiivistys. 

 

käytävät sekä 0002, 0018 

 Vanhan lattiapinnoitteen poisto ja hionta. Halkeamien paikkaus ja injektointi. Lattian 

tasoitus ja maalaus diffuusioavoimella epoksimaalilla 

 

SPK, talonmiehenvarasto 

välinevarasto 

 Vanhan lattiapinnoitteen poisto ja hionta. Halkeamien paikkaus ja injektointi. Lattian 

tasoitus ja maalaus diffuusioavoimella epoksimaalilla. Seinien levytyksen, rungon ja 

villan purku. Seinillä olevan pien hionta. Seinien maalaus Kivitex maalilla. Uusien 

akustolevyjen vaihto kattoon. 
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Tele, Mittarihuone, 

varasto  

 Vanhan lattiapinnoitteen poisto ja hionta. Halkeamien paikkaus ja injektointi. Lattian 

tasoitus ja maalaus diffuusioavoimella epoksimaalilla. vanhan takaseinän tiilien purku. 

Seinillä olevan pien hionta. Seinien maalaus Kivitex maalilla. 

  

Kirjasto, 0005, 0006 

 Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien ja pilarien tiivistys. Ikkunoiden karmien 

tiivistys. Kaikkien väliseinien, jotka menevät eristetilaan lattiassa liittymien tiivistys. 

Lattiahalkeamien avaus ja injektointi ja uusien mattojen asennus. Alaslasketun katon 

tiivistys reunoilta ja katossa olevista kannakkeista. kevytrakenteisten väliseinien avaus 

ja tutkinta. Pattereiden ja sähkökourujen irrotus ja kannakkeiden tiivistys. Seinien ja 

lattian läpivientien tiivistys. Vaurioituneiden puuosien vaihto uusiin.  

 

Kielistudio Alapohjan välisen seinän alareunan avaus ja tiivistys betonipinnalle. Läpivientien ja 

pilarien tiivistys. Pattereiden ja sähkökourujen irrotus ja kannakkeiden tiivistys. 

Seinien ja lattian läpivientien tiivistys. 

 

WC:t Läpivientien tiivistys. Silikonien vaihto uusiin 

 

keittiön  

pukuhuone 

ja aula Vanhan pinnoitteen poisto ja hionta. Halkeamien paikkaus ja injektointi. Lattian 

tasoitus ja maalaus diffuusioavoimella epoksimaalilla 

 

        Muut tilat 

 

Portaikot Ulkoseinän liittymien tiivistys. Läpivientien tiivistys. Ikkunoiden karmien tiivistys. 

Kattoikkunan liittymien tiivistys. Levysaumojen ja halkeamien tiivistys. 

Liukuestetarrojen uusiminen  

 

Eteläsiipi Kaappien poisvienti ja naulakoiden asennus 

 

Liikuntavälinevarasto 

 Uusien hyllyjen asennus ja vesipisteen poisto ja tulppaus 

 

Alapohja Alapohjien tarkastus ja orgaanisen materiaalin poisto. Talonmiehenvaraston, 

Kalustevaraston ja sähköpääkeskuksen vastaisen seinän eristys EPS eristeellä. 

Itäsiiven auditorion alapohjassa olevien tojalevyjen poisto ja hionta. Uusien EPS 

levyjen asennus   

 

Käytetyt materialit 

 

Lattia ja seinän raja  TKR 

Seinien ja ikkunoiden liittymät Uzin Blowerproof Brush ja Liquid 

Alakaton liittymien tiivistys Uzin Blowerproof Brush ja Liquid 
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Elastiset saumat  Kiilto Masa massa, SikaHyflex facade 250 ja Ardex SK12 

Pohjuste    Ardex P51 

Seinämaali   Tikkurila Luja  20 

Lattiamaali   Frontefloor EP 100 

Karmimaali   Tikkurilan Helmi 

Injektointi   Uzin Pe 280 

Karmien täyttö  Sikaboom 

Paloläpivientitiivistys  Hilti palotiili, CFS-F FX, Hilti paloakryyli 

Listaliima   Ardex CA 20 P ja Casco Extremefix 

Lattiavalu    NP Betoni C25/30  

Lattitasoite   Vetonit 3100 

 

 

 

 

HUOM!  Tiloja 18 kuvataiteenluokka ja 26 ei tiivistetty remontin aikana koska olivat 

tiivistetty aikaisemmin 

 

Laatija: 

 

ATL-Rakennushuolto Oy 

 

Jarkko Saarinen 

Projektipäällikkö, 

Sisäilmakorjaukset 

040 577 1667 

jarkko.saarinen@atloy.fi  

mailto:jarkko.saarinen@atloy.fi

