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Tämä raportti soveltuu päätöksenteon apuvälineeksi rakennusten kunnosta 

vastaaville tahoille. Raporttia tulee tulkita asiantuntijan avustuksella. Tilakohtaisia 

havaittuja haittoja ei voida suoraan osoittaa terveysongelmien syyksi, mutta ne 

voivat olla oireilun ja sairastelun merkittäviä riskitekijöitä.  
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1. Yleistiedot 

1.1 Kohde 

Gesterbyn koulu ja liikuntasali 

Vilhonkummuntie 4 

02400 Kirkkonummi 

1.2 Tilaaja 

Kirkkonummen kunta 

Benny Vilander 

Ervastintie 2 

02400 Kirkkonummi 

1.3 Tehtävä 

Tehtävänä oli suorittaa Gesterbyn suomenkielisen koulun rakenne- ja 

kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus. Myös LVIS-

järjestelmä tutkittiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin rakennuksessa 

aiemmin tehtyjä selvityksiä, käynnissä olevaa NindUX Oy:n 

käyttäjäkyselyn tietoja ja tämän tutkimuksen yhteydessä tehtyjä 

havaintoja, mittauksia ja tutkimustuloksia. Tutkimusten suunnittelussa 

ja johtopäätöksien teossa käytettiin hyväksi myös tilankäyttäjien ja 

terveydenhuollon henkilöstön haastattelujen avulla saatuja lisätietoja. 

1.4 Tutkimusajankohta 

Kenttätutkimukset toteutettiin ajalla 16.10.2017 – 2.1.2018.  

1.5 Tutkimuksen tekijät 

Inspector Sec Oy 

Teknobulevardi 3-5 

01530 Vantaa 

 

Joni Haajamo (Vahve Oy) 

Ville Pihlastie, p. 045 177 5377 

Olavi Vaittinen, p. 050 464 7201 
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2. Tiivistelmä 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin laajasti Gesterbyn suomenkielisen koulun 

teknisten järjestelmien ja rakenteiden kuntoa sekä sisäilman laatua. Tutkitut 

tilat koostuvat varsinaisesta koulurakennuksesta ja liikuntasalirakennuksesta. 

Molempien rakennusten kaikki tilat kartoitettiin pääsääntöisesti. Selvitys sisälsi 

LVIS-järjestelmän tutkimuksia, rakenneteknisiä tutkimuksia, lukuisia 

sisäympäristömittauksia ja homekoiratarkastuksen. 

 

Tutkitut rakennukset ovat lähes 50 vuotta vanhoja, joten niiden tekniset 

ratkaisut ja rakenteet ovat osin vanhentuneita tai käyttöikänsä lopussa.  

Rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin on historian aikana kohdistunut 

monipuolisesti erilaisia rasituksia ja niihin on tehty lukuisia, usein paikallisia ja 

tilapäisluonteisia korjaus- ja päivitystoimenpiteitä. Tekniset järjestelmät ovat 

yleisesti arvioiden välttävässä tai tyydyttävässä kunnossa. 

 

Koulussa toteutetun sisäilmakyselyn ja tehtyjen haastattelujen perusteella 

molemmissa tutkituissa rakennuksissa oireillaan tavanomaista enemmän. 

Arviomme mukaan selvästi merkittävin osa koetuista haitoista liittyy kosteus- 

ja mikrobivaurioihin. Vakavimmat mikrobivauriot sijaitsevat koulurakennuksen 

kellarikerroksessa ja rakennuksen alla kulkevassa putkikanaalissa, joihin on 

tulvinut usein vettä. Putkikanaali mahdollistaa altisteiden kulkeutumisen eri 

puolille koulurakennusta ja liikuntasalirakennukseen.  

 

Koulurakennuksessa on tapahtunut lukuisia kattovuotoja ja eriasteisia 

putkivuotoja eri puolilla rakennusta. Sadevedet ovat paikoin kulkeutuneet 

katolta 1. kerrokseen saakka ja koulurakennuksessa on paikallisia 

kosteusvaurioita ulkoseinien sekä ala-, väli ja yläpohjan eristekerroksissa. 

Kosteusvaurioiden tuottamat altisteet pääsevät kulkeutumaan 

eristekerroksissa ja johtuvat huonetiloihin rakenteiden epätiiveyskohtien 

kautta. Altisteet kulkeutuvat myös tilojen välillä mm. kotelointeja pitkin.  

 

Myös liikuntasalirakennuksessa havaittiin mikrobivaurioituneita rakenteita 

alapohjassa. Iltapäiväkerhossa tilannetta mutkistaa lattiapinnoitteen vaurio. 

Hammashoitolassa oireita pahentava yhteisvaikutustekijä on 

mineraalivillakuidut.  Liikuntasaliin on mahdollista tulla mineraalivillakuituja 

ilmanvaihtokoneesta.  

 

Kiireellisimpinä toimenpiteinä suosittelemme varmistamaan, että 

koulurakennuksen putkikanaali ja kellaritilat ovat alipaineisia oleskelutiloihin 

nähden. Ilmayhteydet putkikanaalin ja oleskelutilojen välillä tulee katkaista ja 

rakenteet tulee tiivistää. Lisäksi suosittelemme vesikatteen vuotopaikkojen 

kartoitusta, vesivahinkojen korjaamista, ikkunoiden alapuolisten ilmarakojen 

tiivistämistä ja käyttäjäkyselyä. Liikuntasalirakennuksen mineraalikuitulähteet 

tulee poistaa. Maanvastaisten rakenteiden mikrobivaurioiden korjaaminen 

tulee tehdä erillisen suunnitelman perusteella molemmissa rakennuksissa.  
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3. Kohteen kuvaus  

 

Tutkittavan Gesterbyn suomenkielisen koulun tilat koostuvat 2-kerroksisesta 

varsinaisesta koulurakennuksesta ja sen vieressä sijaitsevasta 1-kerroksisesta 

liikuntasalirakennuksesta. Koulurakennus koostuu neljästä porrashuonein 

jaetusta lohkosta (lohkot 1-4 etelästä pohjoiseen), joiden välillä on palo-

osastointi. Nykytilanteen asemapiirustuksessa tutkittaviin rakennuksiin 

viitataan kirjaimilla D ja E. Seinäkylttien mukaan kyseessä ovat rakennukset E ja 

F. Selvyyden vuoksi tässä raportissa rakennuksiin viitataan termeillä Gesterbyn 

suomenkielinen koulu (lyhyesti koulu tai koulurakennus) ja Gesterbyn 

suomenkielisen koulun liikuntasalirakennus (lyhyesti liikuntasali).  

 

Yksittäisiin tiloihin viitataan pääsääntöisesti liitteen 1 pohjakartan numeroinnin 

mukaisesti. Osassa tiloissa on tehty muutostöitä, eikä numerointi enää vastaa 

nykyisin käytössä olevaa numerointia. Näihin tiloihin viitataan pääsääntöisesti 

tilan ovessa tutkimusta tehtäessä olleen numeroinnin tai tekstin mukaisesti. 

Inhimillisen erehdyksen vuoksi liitteiden 1, 2 ja 13 pohjakarttoina on 

liikuntasalirakennuksen osalta käytetty kampusalueella sijaitsevaa 

rakennuksen C pohjakarttaa, joka poikkeaa jonkin verran 

liikuntasalirakennuksen nykytilanteesta. 

 

Kiinteistö on rakennettu vuosina 1969 (koulurakennus) ja 1971 

(liikuntasalirakennus). Koulurakennus on aiemmin tunnettu Porkkalan 

yhteiskouluna. Rakennusten yhteenlaskettu kokonaisala on noin 4100 m2. 

Vesikatot ja suuri osa ikkunoista on uusittu 2000-luvun taitteessa. Koulun 

edustalla on teräsrunkoinen avoin katoskäytävä, joka yhdistää em. rakennukset 

toisiinsa. Maan alla kulkeva putkikanaali yhdistää myös rakennukset toisiinsa. 

 

Koulun tiloissa annetaan opetusta ala-asteen 1. – 6. luokille. 

Liikuntasalirakennuksen yhteydessä sijaitsee hammashoitola ja koululaisten 

iltapäiväkerho. Gesterbyn koulukeskuksen pihapiirissä suomenkielisen koulun 

välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös lukuisia muita koulurakennuksia. 

 

Koulurakennuksen perustukset ovat teräsbetonirakenteisia. Rakennus on 

maanvarainen ja alapohja rakentuu eri korkotasoille. ”Kellarikorossa” on 

teknisiä tiloja ja koko rakennuksen pituinen ja noin 3 metriä leveä putkikanaali. 

Jatkossa tässä raportissa kellarikoron teknisiin tiloihin (lämmönjakohuone, 

sähköpääkeskus ja entinen kylmiö) viitataan yhteisellä termillä ”kellaritilat”.  

 

Rakennuksen ulkoseinärakenne on tiili-mineraalivilla-tiili ja sisäpuoli on 

tasoitettu ja maalattu. Väliseinät ovat pääsääntöisesti tiiltä; koteloinnit ja 

kevyet väliseinät ovat lastulevyverhoiltuja.  

 

Sisäkatto on yleensä päällystetty akustiikkalevyillä. Osa sisäkatoista on 

alaslaskettuja. Yläpohjan ontelotilan korkeus vaihtelee katon kaadoista 

riippuen. Ontelotilan tuuletus on toteutettu yläpuolisilla tuuletusputkilla ja 

reunaritilöinnillä. Vesikatteena on käytetty kumibitumihuopakatetta. Katteen 
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muoto on tasakatto sisäpuolisella vedenpoistolla (kattokaivot). Rakennuksessa 

on luokkahuoneita ja erikokoisia henkilöhuoneita. 

 

Liikuntasalin rakenteet ovat pääsääntöisesti vastaavat kuin koulurakennuksen. 

Poikkeuksen muodostaa kevytbetonilankuista (Siporex) rakentuva yläpohja. 

Liikuntasalin alla eteläpäädyssä on ryömintätila, jossa on 

esiintymislavarakennelma. Osa ulkoseinän tiiliverhoilusta on uusittu.  

 

Koulurakennuksen ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto. Koulurakennuksessa on 2 pääasiallista ilmanvaihtokonetta 

(tulo ja poisto). Toinen kone palvelee koulun eteläpäätyä ja toinen 

pohjoispäätyä. Lisäksi koulun tiloja palvelee erillinen tuloilmakone. 

Rakennuksen pohjoispäädyn 1. kerroksen käsityötiloja palvelee erillinen, 

vuonna 2015 asennettu ilmanvaihtokone. Eteläpäädyn 1. kerroksen 

luokkatiloissa on tilakohtaiset IV-koneet. Lisäksi rakennuksessa on lukuisia 

paikallispoistoja mm. saniteettitiloja varten. Tutkimuksen alkaessa putkikanaali 

tuulettui ainoastaan eteläpäädyn kahden osittain maaperän alla olevan 

tuuletusreitin kautta. Tutkimuksen kuluessa kanaaliin molempiin päihin 

asennettiin kiinteistön omistajan toimesta painovoimaisesti toimiva tuuletus.  

 

Liikuntasalirakennuksessa pääasiallinen IV-kone palvelee liikuntasalia ja siihen 

liittyviä oheistiloja kuten pukuhuone- ja pesutiloja. Hammashoitolassa on oma 

IV-koneensa. Lisäksi iltapäiväkerhon tiloja palvelee tilakohtainen IV-kone. 

Rakennuksessa on myös useita paikallispoistoja. 

 

4. Lähtötiedot 
 

Tilaajalta saatiin lähtötiedoiksi rakennuksen arkkitehti-, LVI- ja 

rakennepiirustuksia. Koulun internet-sivuilla oli saatavissa joitakin rakennusta 

koskevia tutkimusraportteja vuosilta 2013-2017. Tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisimpiä tutkimuksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 6. Lisäksi on 

tutustuttu NindUX Oy:n käynnissä olevan sisäilmakyselyn tietoihin. Myös 

SmartWatcher Oy:ltä on saatu joitakin jatkuvatoimisia mittauksia koskevia 

tuloksia. Lisätietoja on saatu myös tilankäyttäjien haastattelujen ja heidän 

lähettämiensä sähköpostien avulla. Myös koulun henkilöstön 

työterveyslääkäreihin on oltu yhteydessä. 

 

5. Tutkimusvälineet ja -menetelmät 
 

Kenttätutkimuksissa arvioitaessa lattia- ja seinärakenteiden kosteusteknistä 

kuntoa käytettiin pintakosteusilmaisinta Gann Hydromette B 50 – mittapää ja 

LG 1 -lukulaiteyhdistelmää (asteikko: 0-180). Lattiarakenteiden 

viiltokosteusmittauksissa käytettiin Gann RH-T 37 BL –mittapäätä ja Gann 

Hydromette Uni 10 –lukulaitetta. Muutoin suhteellisen kosteuden 

mittaamiseen käytettiin Wiiste SHR-antureita ja Wiiste RD1 -lukulaitetta. 
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Paine-erojen mittaamiseen käytettiin testo 512 -paine-eromittaria. 

Rakenteiden karkeaan lämpötilojen mittaamiseen käytettiin FLIR One-

lämpökameraa. Rakenteiden sisäpuoliseen tarkasteluun käytettiin Milwaukee 

M12 IC-endoskooppia, 

 

Sisäilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä mitattiin ottamalla sisäilmasta VOC-

näytteitä, jotka analysoitiin kaasukromatografia-massaspektrometrisesti 

MetropoliLab Oy:ssä. MetropoliLab Oy on akkreditoitu ja Eviran hyväksymä 

laboratorio suorittamaan asumisterveyteen liittyviä tutkimuksia. Näytteet 

otettiin laboratorion antamien ohjeiden mukaisesti tilojen normaalissa 

käyttötilanteessa. Näytteistä analysoitiin VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus 

(TVOC) ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet.  

 

Sisäilman mikrobien määriä mitattiin ottamalla sisäilmasta ja ulkoilmasta 

näytteitä 6-vaiheimpaktorilla (ns. Andersen-keräin) elatusalustoille. Näytteet 

analysoitiin MetropoliLab Oy:ssä. Näytteistä analysoitiin bakteeri-, 

aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuus. Sienet tunnistettiin mikroskopoimalla.  

 

Teollisten mineraalikuitujen määriä tasopinnoilla tutkittiin ottamalla 

geeliteippinäytteitä tutkittavien tilojen pinnoilta 2 viikon laskeuma-ajan 

jälkeen. Pinnoille kertyneen pölyn koostumusta tutkittiin pyyhkimällä pintoja 

minigrip-pussin sisäpinnalla. Asbestin esiintymistä tutkittiin ottamalla näytteitä 

epäilyttävistä materiaaleista. Kaikki edellä mainitut näytetyypit analysoitiin 

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:ssä. 

 

Lattiapinnoitteiden mahdollista vaurioitumista tutkittiin materiaalinäytteiden 

avulla ns. bulk-emissio –menetelmällä mikrokammiolaitteella 

Työterveyslaitoksessa. Näytteistä analysoitiin VOC-yhdisteiden 

kokonaispitoisuus (TVOC) ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet. 

Työterveyslaitoksella on vertailuarvot erityyppisille 

lattianpäällystemateriaaleille.  

 

Sisäilman radonpitoisuus mitattiin Säteilyturvakeskuksen toimittamilla 

alfajälki-ilmaisimilla (ns. radonpurkki).  Mittausajaksi suositellaan kahta 

kuukautta marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. 

 

Materiaalien mahdollista mikrobivaurioitumista tutkittiin ottamalla 

epäilyttävistä materiaaleista näytteitä ja analysoimalla ne suoraviljelyllä 

Inspecta Kiwalabissa. Laboratorio on akkreditoitu ja sen käyttämä menetelmä 

on Eviran hyväksymä. Tutkimuksessa selvitetään materiaalinäytteen 

sisältämien mikrobien määrä, jossa homeet, hiivat, sädesienet ja muut 

bakteerit on eritelty sekä homeet on määritelty suku- tai lajitasolle. Lisäksi 

kosteusvaurioon viittaavat mikrobit ilmoitetaan erikseen. 

 

Tallentavissa mittauksissa käytettiin Inspector Sec Oy:n sisäilmaloggeria. Laite 

mittaa 10 minuutin välein sisäilman lämpötilaa, kosteutta ja 
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hiilidioksidipitoisuutta. Laitteella voidaan mitata myös paine-eroja eri tilojen 

välillä ilmaletkun avulla. Paine-eromittauksen avulla voidaan osoittaa 

mahdollisen epäpuhtauslähteen ja sisäilman välinen painesuhde, mikä auttaa 

arvioimaan epäpuhtauden kulkeutumista sisäilmaan. Ilmanvaihdon toiminta-

asetuksia tutkittiin asentamalla ilmaletku poistoilmaelimeen. 

6. Yhteenveto aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä 

 

Kuntoarvio (2013) 

 

Raksystems Anticimex on toteuttanut rakennuksissa kuntoarvion vuonna 2013 

(raportti päivätty 21.1.2014). Tutkimuksessa on toteutettu rakennustekniikan, 

LVI-järjestelmien ja sähköjärjestelmien kuntoarvio. Raportin mukaan kohde on 

tyydyttävässä / välttävässä kunnossa ja suurempia korjaustarpeita kohdistui 

julkisivuihin ja ikkunoihin. Rakennustekniikan osalta raportissa on ehdotettu 

myös alapohjatilan tarkempaa tutkimusta. LVI-teknisistä toimenpiteistä on 

ehdotettu ilmanvaihtojärjestelmän mahdollista uusimista, IV-kanavien 

nuohoamista sekä ilmamäärien mittaamista ja säätöä. LVI-tekniikan osalta 

kiinteistön on katsottu olevan pääosin tyydyttävässä kunnossa. Kiinteistön 

sähkö- ja telejärjestelmien on katsottu olevan kokonaisuudessaan välttävässä 

kunnossa.  

 

Sisäilmaselvitys (2015) 

 

Sisäilmainsinöörit Oy on toteuttanut Gesterbyn koulukeskuksen alueella 

sisäilmaselvityksen vuonna 2015. Tiloissa on tehty aistinvarainen ja 

kokemusperäinen sisäilmatutkimus mittausten lisäksi. Tutkimuksissa on 

hyödynnetty myös pintakosteuden ilmaisinta tarpeen mukaan. Osa tehdyistä 

tutkimuksista on kohdistettu suomenkieliseen kouluun. Suomenkielisessä 

koulussa sisäilman mikrobi- ja VOC-pitoisuudet sekä pintojen teolliset 

mineraalikuidut on määritetty hammaslääkäritiloissa ja yhdessä luokkatilassa.  

 

Selvityksen mukaan mikrobi-ilmanäytteissä ei esiintynyt poikkeavia 

pitoisuuksia tai lajistoa ulkoilman vertailunäytteeseen verrattuna. VOC-

näytteiden pitoisuudet olivat tavanomaisia kokonaispitoisuuden ja yksittäisten 

yhdisteiden osalta. Mineraalivillakuitujen osalta kahdessa neljästä 

suomenkielisen koulun näytteestä havaittiin Työterveyslaitoksen viitearvon 

ylittävä kuitupitoisuus. Mahdollisina lähteinä on esitetty katon akustiikkalevyjä 

tai tuloilmajärjestelmän äänenvaimentimia.  Tutkimuksessa suositeltiin 

mineraalivillakuitujen lähteiden selvittämistä. Lisäksi hammashoitolan IV-

koneen lähettyvillä havaittiin mikrobiperäistä hajua ja lattiassa kohonneita 

pintakosteusarvoja. Lattian kosteustilanne ja -jakauma suositeltiin tutkittavaksi 

porareikämittauksin. 
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Sisäilmakysely (2017) 

 

NindUX Oy toteuttanut koulun henkilökunnalle ja oppilaille sisäilmakyselyn 

useassa eri vaiheessa vuonna 2017. Tutkimus on toteutettu siten, että tutkija 

on kiertänyt luokissa tabletin kanssa keräten vastauksia kysymyksiin. 

Vastaukset on jaettu kyselykertoihin 2/2017 (kevät) ja 3/2017 (syksy), jotka 

sisältävät useita eri yksittäisiä tutkimuspäiviä. Kysely on edelleen käynnissä. 

Kyselyyn ovat vastanneet sekä koulun henkilökunnan edustajat että oppilaat. 

Kyselyn kysymykset on jaettu ympäristöön (sisäilman laatu, lämpötila, hajut, 

pöly ja likaisuus), oireisiin (yleis-, hengitystie- ja silmä- ja muut oireet) ja 

oireiden muutokseen loma-aikoina liittyviin kysymyksiin. Vastaukset on jaettu 

kiinteistöittäin oppilaisiin ja henkilökuntaan. Liikuntasalin osalta kyselyyn on 

vastannut vain henkilökunta. 1. ja 2. luokan oppilaita ei ole otettu lainkaan 

mukaan kyselyyn. Kyselystä ei ole laadittu erillistä raporttia.  

 

Kyselyyn on tullut vastauksia koulun osalta henkilökunnan edustajilta 

kyselykerralla 2/2017 yhteensä 38 kertaa ja kyselykerralla 3/2017 yhteensä 88 

kertaa. Oppilailta on tullut vastauksia kyselykerralla 2/2017 246 kertaa ja 

kyselykerralla 3/2017 yhteensä 235 kertaa. Liikuntasalirakennuksessa 

vastauksia on tullut kyselykerralla 2/2017 7 kertaa ja kyselykerralla 3/2017 

yhteensä 8 kertaa. Kyselyn vastausprosenttia ei voi laskea, sillä sama vastaaja 

on mahdollisesti vastannut kyselyyn useita eri kertoja saman kyselykerran 

aikana. 

 

Oppilaiden mielestä sisäilman kannalta pahimmat koulun tilat ovat molemmilla 

kyselykerroilla olleet tilat 217, 221 ja 223. Parhaat tilat ovat oppilaiden mielestä 

olleet 138 (2/2017) sekä 208 ja 222 (3/2017). Henkilökunta mainitsi pahimpina 

muun muassa tilat 117, 218 ja 223. Merkittävää oireilua koettiin lisäksi muun 

muassa tiloissa 116, 119, 120, 205 ja 217. Tilassa 218 havaittiin homeen hajua. 

Parhaista tiloista erottui tila 112 molemmilla kyselykerroilla. Kyselyn tuloksia 

tulkittaessa on syytä huomata, että henkilökunnan osalta vastaajia on tilaa 

kohti tavallisesti vain yksi tai korkeintaan muutama henkilö, jolloin vastaajan 

henkilökohtainen herkkyys vaikuttaa ratkaisevasti raportoituihin havaintoihin 

ja oireiluun. Kyselystä saadut tiedot eivät näin ollen ole henkilökunnan osalta 

tilastollisesti luotettavia, kun tarkastellaan yksittäisiä tiloja. Oppilaiden osalta 

tilastollista luotettavuutta heikentää lasten ikä, vaikka vastaajien määrä sinänsä 

antaa luokkatilojen keskinäisistä eroista paremman kuvan. 

 

Liikuntasalirakennuksessa homeen hajua on havaittu hammashoitolan 

odotustiloissa. Liikuntasalin ilmaa on pidetty tunkkaisena.  

 

NindUX Oy on toteuttanut sisäilmakyselyjä 14 eri Kirkkonummen koulu- tai 

siihen liittyvässä muussa rakennuksessa. Henkilökunnan edustajat ovat 

vastanneet kaikkiin kyselyihin ja oppilaat 12 koulurakennusta koskevaan 

kyselyyn. Yksi tutkituista kouluista on vertailurakennus, mutta on huomattava, 

että kaikissa muissa tutkituissa koulurakennuksissa epäillään sisäilmaongelmia 

ja kyselytutkimusaineisto on siten voimakkaasti valikoitunutta. 
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Henkilökunnan osalta koulurakennusta pidetään sisäympäristöltään 

keskitasoisena. Oireilu on 3. suurinta tutkituista koulurakennuksista.  

Henkilöstön oireilu on kyselytutkimuksen mukaan yli kaksi kertaa 

voimakkaampaa kuin vertailukoulussa (oireilun voimakkuutta kuvataan 

prosenttiluvulla kaikista oireista ja kaikista henkilöistä). Gesterbyn 

suomenkielisen koulun oppilaat kokevat koulurakennuksen sisäilmaltaan 

keskimääräiseksi ja oireilevat saman verran kuin muissakin tutkituissa 

sisäilmaongelmaisiksi epäillyissä kouluissa. Oireiden koetaan kuitenkin 

vähenevän poikkeuksellisen paljon loma-aikoina ja oireilu on jonkin verran (25 

%) voimakkaampaa kuin vertailukoulussa. 

 

Liikuntasalirakennus on tilankäyttäjien mielestä sisäympäristön suhteen 3. 

huonoin. Oireilun suhteen liikuntasalirakennus on ollut huonoin kaikista 

tutkituista rakennuksista. Oireilun koetaan hyvin voimakkaasti vähenevän 

molemmista rakennuksista poissa ollessa. Kaiken kaikkiaan käyttäjäkysely 

antaa viitteitä siitä, että molemmissa tutkittavissa rakennuksissa oireillaan 

poikkeuksellisen voimakkaasti. Tämä viittaa vakavaan sisäilmaongelmaan. 

 

Muut tutkimukset  

 

Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi WD Kuivaus Oy on kartoittanut 

liikuntasalin hammashoitolan betonirakenteisten kantavien seinien alaosista 

kosteuksia pintakosteudenosoittimella. Kartoituksissa havaittiin vain hyvin 

lievästi koholla olevia lukemia. WD Kuivaus Oy on myös kartoittanut 

liikuntasalin tuolivaraston lämpöpatterin ilmausventtiilin vuodon aiheuttamaa 

kosteusvauriota talvella 2017. Kartoituksen perusteella alapohjarakenteesta on 

poistettu koko lattian puurakenteet. 

 

Insinööritoimisto Peltonen on tehnyt ilmanvaihtoselvityksen syksyllä 2016. 

Selvityksen perusteella on annettu useita toimenpidesuosituksia, muun muassa 

pääte-elinten säätöjä ja asennuksia. Toimet on pääosin toteutettu. 

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin tilassa 116 (psykologin huone) voimakas 

märän maan haju, joka paikallistettiin lattianrajan kotelorakenteeseen. 

 

IV-Maailma Oy on mitannut kattavasti koulurakennuksen tulo- ja 

poistoilmamäärät talvella 2017. Mittauspöytäkirjan mukaan useiden tilojen 

ilmamäärät olivat suunniteltuja merkittävästi pienempiä, enimmillään yli 50 

prosenttia pienempiä. Ilmamäärämittausten perusteella joidenkin tilojen voi 

olettaa olevan merkittävästi alipaineisia (esimerkiksi tilat 127, 139 ja 224). 

 

Vahanen Oy on tehnyt tutkittaviin rakennuksiin haitta-ainekartoituksen kesällä 

2017. Kartoituksen mukaan rakennuksissa on käytetty terveydelle ja 

ympäristölle haitallisia ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia materiaaleja, 

erityisesti asbestia. 
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WSP Finland Oy on tutkinut vanhan kylmiön seinän bitumikermin asbestia ja 

PAH-yhdisteitä. Selvityksessä ei löydetty asbestia eikä näytteen PAH-pitoisuus 

ylittänyt vaarallisen jätteen raja-arvoa. 

 

WD Kuivaus Oy on kartoittanut lokakuussa 2017 sattuneen myrskyn 

aiheuttamia vesivahinkoja kellarikerroksesta ja putkikanaalista. Salaojat ja 

tarkistuskaivot on huuhdeltu Eerola-yhtiöiden toimesta ja irtovettä on 

poistettu koulun sisätilojen syvennyksistä (”kellarikorko”). Putkikanaaliin on 

asennettu koneellinen tuuletus ja talon päätyyn on tehty tarvittavat 

korvausilmareiät. Lämmönjakohuoneeseen on asennettu pysyväksi tarkoitettu 

alipaineistus. Syvennyksien, sähköpääkeskuksen ja entisen kylmähuoneen 

osalta on annettu omat erilliset ohjeensa kosteusvaurioiden korjaamiseksi. 

7. Rakennetekniset tutkimukset 

7.1 Piha-alue 

 
Koulurakennus 

 

Maanpintojen profiili on etenkin pohjois- ja länsisivustoilla rakennusta kohti 

viettävä ja lounaissivustalla metsikössä on pieni lampi. 2010-luvulla epäkohtaa 

on korjattu ko. sivujen salaojituksilla ja vierusmaan kaltevuuden korjauksilla. 

Edellä mainitut korjaustoimet ovat kertoman mukaan vähentäneet 

kellaritilojen ajoittaista tulvimista. Länsisivustan 1. kerroksen huoneiden 

lattianpinta on kuitenkin vain 10 cm maanpintaa ylempänä. 

 

Itä- ja eteläsivustoilla piha-alueet ovat asfaltoituja ja verrattain tasaisia, veden 

ohjaus pintavesikaivoihin toimii välttävästi. Pihan teräsrunkoisen 

katoskäytävän sadevedet johtuvat syöksytorvista asfalttipihalle ilman erillistä 

poisjohtamista. 

 

   
 

Kuvat 1 ja 2. Koulurakennuksen länsisivustaa ja itäsivustaa sekä pohjoispäätyä. 
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Toimenpide-ehdotukset 

 

Piha-alueella jo tehdyt korjaustoimet ovat sinällään riittäviä, minkä lisäksi 

itäsivustan hulevesien ohjausta tulee parantaa seuraavan PTS-jakson aikana. 

 

Liikuntasalirakennus 

 

Rakennuksen vierustat ovat tasaisia ja asfaltoituja eteläsivustan 

sorapengerrystä lukuun ottamatta. Pintavesien ohjaus pihakaivoille vaikuttaa 

toimivalta. 

 

    
 

Kuvat 3 ja 4. Liikuntasalirakennuksen länsi- ja eteläsivustaa. 

  

7.2 Alapohja ja ryömintätila 

 
Koulurakennus 

 

Rakenne 

 

Alapohjana toimii maanvastainen paikallavalettu teräsbetoninen 90 mm 

ylälaattapalkisto (pukkiholvi). Suunnitelman mukaan palkiston alla on 

vähintään 200 mm paksu tiiviiksijuntattu sorakerros. Havaintojen perusteella 

kapillaarikatko sisältää runsaasti hiekkaa, eikä se ole välttämättä toimiva.   

Alapohjan muottilaudoitusta ei ole saadun tiedon mukaan poistettu 

rakennuksen alkuperäisistä osista.   

 

Holvin päällä on vedeneristeenä kuumapikisively ja lämmöneristeenä on 

käytetty 2x50 mm kovaa mineraalivillaa (Otso-levy), jonka päällä on 

teräshierretty 50 mm betonilaatta (Kuva 5, todelliset rakennevahvuudet 

poikkeavat suunnitelmista). Pinnoitteena on käytetty pääosin alkuperäistä 

kvartsivinyylilaattaa (Hovi-laatta, 250x250 mm). Eteläisen rakennusosan (lohko 

1) 2015 saneeratussa osassa pinnoitteena on muovimatto. Pohjoispään 

käsityötiloissa (lohko 4) on käytetty muovi- ja kumimattoa. 

 

Länsisivustan salaojitustöiden yhteydessä perusmuurin vedeneristystä on 

parannettu ja asennettu pystysalaojalevy. 
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Rakennuksen keskellä pääkäytävän alla on putkikanaali koko rakennuksen 

matkalla etelä-pohjoissuunnassa. Kanaali on yhdistetty 

liikuntasalirakennukseen pihakannen alapuolisella yhdyskanaalilla (lohko 1). 

Putkikanaali on suorassa ilmayhteydessä myös lämmönjakohuoneeseen (Kuva 

7). 

 

 

Kuva 5. Yleisleikkaus koulurakennuksen alapohjasta ja ulkoseinästä 

(alkuperäinen piirustus 1968). 

 

 

Kuva 6. Putkikanaalin rakenneleikkaus. 
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Kuva 7. Putkikanaalin ja lämmönjakohuoneen ilmayhteys. 

 

Havainnot ja mittaustulokset 

 

Rakenteet vastaavat pääosin saatuja piirustuksia. Perusmuurin eristekerrosta 

(”sokkelihalkaisu”) ei kuitenkaan havaittu lainkaan ja lattian eristekerros oli 

vain 100 mm (rakenneavaukset huoneissa 116, 127 ja 130). Sokkelihalkaisun 

puuttuminen aiheuttaa kylmäsillan rakenteessa.  

 

Kellaritason alapohjarakenteisiin (sähköpääkeskus, lämmönjakohuone, entinen 

kylmiö ja näiden viereiset varastotilat sekä putkikanaali) tulvi sadevettä 

tutkimusjakson alussa lokakuussa 2017. Vastaavaa on henkilökunnan kertoman 

mukaan tapahtunut useita kertoja vuosien varrella. Uusimman tulvan jälkeen 

pystyttiin aistinvaraisesti havaitsemaan merkittävästi kohonnut 

mikrobiperäinen haju aiempaan kohdekäyntiin verrattuna.  

 

   
 

Kuvat 8 ja 9. Uusittua alapohjatilaa tilojen 106B ja 106C alla ja kosteutta 

tekniikkakuilussa lokakuussa 2017. 

 

Pintakosteusmittauksissa todettiin kellaritilojen lattiapinnoilla lukemia välillä 

100-180, kun vertailuarvot ei-kastuneilla alueilla olivat 55-65. Korkeimmat 

arvot ja voimakkaimmat hajuhavainnot todettiin kellaritason eteläpäädyssä. 



Gesterbyn koulu 15 / 52  

Kunto- ja sisäilmatutkimus   

 

Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. 

© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

 

Haju oli voimakkain lämmönjakohuoneessa, joka oli muita tiloja selvästi 

lämpimämpi tila. 

Putkikanaalin eristetilatilakerroksen suhteellisen kosteuden mittauksissa 

saatiin tuloksiksi eteläpäädyssä (lohko 1) RH 100% / 20 °C ja pohjoispäädyssä 

(lohko 4) RH 85,5% / 20 °C. Molemmista mittapisteistä otettiin 

materiaalimikrobinäytteet, joissa havaittiin viite vauriosta (Taulukko1, Liite 5d).  

 

Merkkiainekokeissa havaittiin kaasun leviävän tehokkaasti 

lämmönjakohuoneesta putkikanaaliin. Merkkiaine tulee ulos voimakkaasti 

eteisen sähkökaapin aukosta WC:n S107 seinällä. Merkkiainetta vapautuu myös 

putkikanaalin tarkistusluukkujen raoista.  

 

Putkikanaalin pohjoispäädystä otetusta pölynäytteestä löytyi asbestia (Liite 

14).  

 

Rakennusten välisen yhdyskanaalin kannen alla havaittiin märkiä ja 

mikrobivaurioituneita eristeitä ja lämpökameralla tarkasteltuna lämpövuotoja 

(Kuvat 10 ja 11). 

 

   
 

Kuvat 10 ja 11. Yhdyskanaalin mikrobivaurioituneita eristeitä ja lämpövuotoa 

(lämpökamerakuva liikuntasalirakennuksesta kouluun päin). 

 

Yhdyskanaalin ansiosta mikrobivaurioiden altisteet pääsevät siirtymään 

rakennuksesta toiseen. Mikrobivauriot ovat laajempia koulurakennuksessa, 

joten altisteiden kulkusuunta on pääasiassa koulurakennuksesta 

liikuntasalirakennukseen päin. 

 

1. kerroksen alapohjan kantavan betonilaatan alustan hiekkakerros oli 

porareikien kautta tarkasteltuna tilan 135B alueella kuiva (RH 45% / 20 °C). 
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Taulukko 1. Materiaalinäytteen mikrobianalyysin tulokset. 

 

Tila Rakennus-

osa 

Materiaali Liite Näyte Tuloksen tulkinta 

Putkikanaali, 

etelä 

Alapohja Otsolevy 5d 1 Viite 

Putkikanaali, 

pohjoinen 

Alapohja Otsolevy 5d 2 Viite 

116 Alapohja Otsolevy 5d 5 Vahva viite 

116 
Ulkoseinä Mineraali-

villa 

5d 6 Vahva viite 

127 Alapohja Otsolevy 5d 3 Heikko viite 

127 
Ulkoseinä Mineraali-

villa 

5d 4 Heikko viite 

175 
Ulkoseinä Mineraali-

villa 

5d 4 Heikko viite 

205 Välipohja Otsolevy 5c 3  Vahva viite 

205 
Ulkoseinä Mineraali-

villa 

5c 2 Ei viitettä 

212 Välipohja Otsolevy 5c 1 Viite 

212A 
Yläpohja Mineraali-

villa 

5a 1 Viite 

212B 
Yläpohja Mineraali-

villa 

5a 2 Heikko viite 

Putkikanaali 

(LS) 

Alapohja Puu 5c 4 Vahva viite 

Liikuntasali 
Alapohja Mineraali-

villa 

5b 1 Vahva viite 

Iltapäivä- 

kerho 

Alapohja Otsolevy 5b 2 Viite 

Iltapäivä- 

kerho 

Ulkoseinä Mineraali-

villa 

5b 3 Heikko viite 



Gesterbyn koulu 17 / 52  

Kunto- ja sisäilmatutkimus   

 

Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. 

© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

 

Hammas-

lääkäri 

Alapohja Otsolevy 5b 4 Ei viitettä 

Hammas-

lääkäri (tuoli) 

Alapohja Eriste 5b 5 Viite 

 
 

1. kerroksen tilat lohkoissa 1 ja 4 on saneerattu vuonna 2015 pinnoitteiden ja 

osittain myös alapohjan osalta (Kuvat 12 ja 13). 

 

   
 

Kuvat 12 ja 13. Lohkojen 1 (eteläpääty) ja 4 (pohjoispääty) lattiapinnoitteita. 

 

Lohkojen 2 ja 3 alapohjarakenteet vaikuttavat suurelta osin alkuperäisiltä. 

Lähivuosien korjaustyöt (tiivistyskorjaukset, koteloinnit ja lattiapinnoitteiden 

uusimiset) näissä tiloissa ovat saatujen tietojen mukaan liittyneet huonoksi 

koettuun sisäilmaan tai vesivaurioihin (Kuvat 14-17).  
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Kuvat 14 ja 15. Tyypillisiä lohkojen 2 ja 3 korjauksia (huoneet 139 ja 116). 

 

     
Kuvat 16 ja 17. Tyypillinen korjattu putkikotelointi ja korjattua lattiaa sekä 

kotelorakenteen lahovaurioita ennen korjauksia (huone 140, oikeanpuoleinen 

kuva opettajalta). 

 

1. kerroksen alapohjan (huonetaso) rakenneavauksissa ja alapohjan 

eristekerroksen kosteusmittauksissa havaittiin vain vähäisesti kohonneita 

kosteuksia. Viiltokosteusmittauksissa huoneen 110 muovimaton alapuolinen 

kosteus oli RH 78,1% / 19,5 °C. Muualla 1. kerroksen alapohjassa korkein 

mitattu lukema oli vain RH 65,5% / 21,4 °C ja alin mitattu lukema RH 33,7% / 

21,1 °C.  (Taulukko 2, kaikkia kosteusmittauspisteitä ei ole esitetty taulukossa). 

Vaurioituneiksi epäillyistä tai muutoin mahdollisesti haitalliseksi arvioiduista 

lattiapinnoitteista otettiin bulk-emissionäytteet, joiden tutkimusten tulokset 

on esitetty taulukossa 2. 

 

Tutkimustulosten perusteella vanhat PVC-laatat ja lohkon 1 uusitut 

muovimatot ja metallityöluokan 146 kumimatto eivät ole vaurioituneita. 

Koulurakennuksessa otetuissa sisäilman VOC-näytteissä ei havaittu 

Työterveyslaitoksen viitearvon ylittäviä, lattiapinnoitteisiin yhdistepitoisuuksia 

koulurakennuksen osalta. Lattiamateriaaleista tulevat päästöt eivät selitä 

koulurakennuksessa koettua oireilua.  Laatat ovat kuitenkin enimmäkseen 

todennäköisesti alkuperäisiä ja ne ovat siten jo teknisen käyttöikänsä lopussa.  
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Taulukko 2. Viiltokosteusmittausten ja bulk-emissionäytteiden tulokset. 

 

Taulukossa TVOC = VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus ja 2-EH = 2-etyyli-1-heksanoli. Viite 

vanha = Työterveyslaitoksen viitearvo PVC-muovimatolle, jossa on käytetty pehmittimenä di-

etyyliheksyyliftalaattia (DEHP). Viite uusi = Työterveyslaitoksen viitearvo PVC-muovimatolle, 

jossa on käytetty pehmittimenä di-isononyyliheksahydroftalaattia (DINCH), di-

isononyyliftalaattia (DINP) tai di-isodekyyliftalaattia (DIDP). Ns. uudet muovimatot on merkitty 

harmaalla taustavärillä. Viitearvon ylitykset on esitetty korostetulla punaisella fontilla. 

 

1. kerroksen lattian ja ulkoseinän eristekerrosten materiaalinäytteissä todettiin 

mikrobivaurioita (tilat 116 ja 127, liite 5d, Taulukko 1). 

 

Merkkiainekokeella selvitettiin ilmavuotoreittejä alapohjan eristetilasta 

huoneilmaan ja ulkoseinärakenteeseen. Merkkiaineen havaittiin leviävän 

suhteellisen hyvin 1. kerroksen lattian eristetilassa ja tulevan ulos pistemäisesti 

rakenneliittymien raoista. Merkkiaine leviää myös ulkoseinärakenteeseen ja 

tulee ulos ikkunoiden alapeitelistojen alta. Vastaavien ilmavuotoreittien 

olemassaolo todettiin myös homekoiratarkastuksessa (Liite 13). 

 

Tallentavissa paine-eromittauksissa havaittiin tuloilmakoneen 4 (TK4) 

vaikutusalueella muodostuvan yöaikaan 22-04 melko voimakas alipaine 

Tila Materiaali Viiltomittaus Bulk-emissio 

 
 RH 

% 

LT 

°C 
Nro 

TVOC 

(µg/m3g) 

2-EH 

(µg/m3g) 

S110 
muovi- 

matto 
78,1 19,5 B5 130 27 

116 
muovi- 

matto 
54,7 22,4 B2 120 71 

146 kumimatto 33,7 21,1 B4 20 - 

210 PVC-laatta 38,9 21,7 B1 <10 - 

212 PVC-laatta 100 21,6 B3 10 3 

IP-kerho 
muovi- 

matto 
75,4 18,4 B6 250 190 

Viite 

vanha 

PVC 

 
   200 70 

Viite 

uusi 

PVC 

 
   500 50 
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lohkoihin 1 ja 2 (Liite 3).  Tilassa S109 alipaine oli yöaikaan 4 Pa ja tilassa 130 11 

Pa ulkoilmaan verrattuna. Alipaine sai yöaikaan aikaan altisteiden voimakkaan 

siirtymisen lämmönjakohuoneesta ja putkikanaalista oleskelutiloihin. 

Kytkettäessä TK4 pois päältä havaittiin jonkin ajan kuluttua selvästi voimistunut 

mikrobiperäinen haju etenkin lohkossa 1 (suora yhteys putkikanaalista lohkon 

1 eteiseen). 

 

Tuloilmakone 4 on marraskuussa 2017 kytketty toimimaan 

ympärivuorokautisesti. Tästä huolimatta alipainetta oli edelleen 3–6 Pa lohkon 

3 luokkahuoneissa (137-140) ja 9 Pa koulun keskimmäisessä porraskäytävässä 

ulkoilmaan verrattuna. 

 

Johtopäätökset 

 

1. kerroksen lattia- ja kellaritasojen mineraalivillaeristeissä on enimmäkseen 

vanhoja tulvavesistä, vesivahingoista, ulkoseinävuodoista ja putkikoteloiden 

kautta kulkeutuneista kattovuotojen vesistä johtuvia eriasteisia 

mikrobivaurioita. Mikrobiperäiset altisteet pääsevät kulkeutumaan alapohjan 

eristetilassa ja ilmavuodot vaurioituneista rakenteista eristetilaan ja edelleen 

sisäilmaan aiheuttavat koettua haittaa sisätiloissa. 

 

Lämmönjakohuoneen altisteet pääsevät kulkeutumaan suoraan rakennuksen 

alla olevaan putkikanaaliin, jota pitkin ne voivat kulkeutua kaikkialle 

rakennukseen. Merkittävin ilmayhteys putkikanaalista oleskelutiloihin on 

eteläpäädyn käytävälle avoimen sähköläpiviennin kautta.  Putkikanaali on 

lisäksi ylipaineinen oleskelutiloihin nähden keskimmäisessä porraskäytävässä ja 

lohkossa 3 tätä raporttia kirjoitettaessa. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Kiinteistön omistaja asennutti jo tutkimusten aikana koulurakennuksen 

lämmönjakohuoneeseen alipaineistuksen kuivaamaan tulvavesien 

aiheuttamaa kosteutta ja painovoimaisen ilmanvaihdon putkikanaaliin. 

Tuloilmakone 4 on kytketty olemaan jatkuvasti päällä kuten muutkin 

rakennuksen kiinteät ilmanvaihtokoneet.  Tämä estää pääsääntöisesti 

alipaineen syntymisen ja altisteiden kulkeutumisen luokka- ja henkilötiloihin.  

 

Suosittelemme lohkon 3 oleskelutilojen ja keskimmäisen porraskäytävän 

painesuhteiden tasapainottamista sekä putkikanaaliin ja kellaritiloihin 

ilmayhteydessä olevien rakenteiden tiivistämistä. Maanvastaisten rakenteiden 

(putkikanaali, kellaritilat, 1. kerroksen tilat) mikrobivaurioiden korjaaminen 

tulee tehdä tarkempien suunnitelmien perusteella. Tämä edellyttää tarkkoja 

laskelmia eri vaihtoehtojen hinnoista ja hyödyistä. 
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Liikuntasalirakennus 

 

Rakenne 

 

Liikuntasalirakennuksen alapohjarakenteessa on alimpana maanvarainen 90 

mm teräsbetonilaatta ja sen päällä kuumapikisively. 

 

Liikuntasalin sekä muutaman viereisen tilan osalla lattiarakenteena on 

teräsbetonilaatan päällä alhaalta lukien puukoolaus 100 mm, pehmeä 

mineraalivilla, ponttilauta 28 mm, vaneri 12mm ja pinnoitteena muovimatto 12 

mm.  Muissa tiloissa maanvaraisen laatan ja pikisivelyn päällä on kova 

mineraalivilla 2x50mm ja 50 mm teräshierretty betonilaatta ja pintamateriaali. 

 

Liikuntasalin eteläpäädyssä alapohjarakenteessa on esiintymislavan 

teräsbetoninen syvennys (Kuva 18). 

 

 
 

Kuva 18. Esiintymislavan syvennys liikuntasalissa. 

 

Havainnot ja tutkimustulokset 

 

Pintakosteusmittauksissa todettiin esiintymislavasyvennyksen paljaat 

betonipinnat ja kuorimuuraus (Kahi-tiiltä) kuiviksi (pintakosteusosoittimen 

lukemat 55-70/180). Tilassa havaittiin aistinvaraisesti mikrobiperäinen haju, 

jota tukee homekoiratarkastuksen havainnot.  Tilassa havaittiin myös merkkejä 

jyrsijöistä. Tallentavan mittauksen perusteella tilan paine-ero suhteessa 

liikuntasaliin oli neutraali (tuuletusventtiilit ulos olivat suljettuna). 

 

Homekoiratarkastuksen perusteella valittiin liikuntasalin ja poikien 

suihkutilojen väliseltä alueelta paikka materiaalimikrobinäytteelle (Kuva 19). 

Eristenäytteessä havaittiin vahva viite vauriosta (Liite 5b). Eristetilassa mitattiin 

suhteellinen kosteus RH 56 % ja lämpötila 18,5 °C. 

 



Gesterbyn koulu 22 / 52  

Kunto- ja sisäilmatutkimus   

 

Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. 

© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

 

     
 

Kuvat 19 ja 20. Liikuntasalin mikrobimateriaalinäyte ja pohjaviemärin 

tarkastusluukku. 

 

Poikien WC-tilassa on pohjaviemärin tarkastusluukku 85 cm syvään kaivoon 

(Kuva 20). Pintakosteudenosoittimella havaittiin korkeita lukemia 

kaivonrenkaiden pinnassa koko kaivon korkeudelta. 

 

Tyttöjen WC:n ja henkilökunnan suihkutilan tuuletusviemärissä havaittiin 

pieniä vuotoja. Viemäputket kulkevat eristetilassa ja sen läpi alapohjaan. 

 

Joulukuussa 2016 tuolivarastossa on tapahtunut patterivuoto (WD Kuivauksen 

raportti 1/2017). Vuotovesien mahdollista vaikutusta viereisten tilojen 

rakenteisiin ei pysty varmuudella poissulkemaan. Kuvassa 21 on esitetty 

alapohjarakennetta avattuna, minkä perusteella pikisively on välttävässä 

kunnossa. 
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Kuva 21. Liikuntasalin tuolivaraston alapohjan rakenne avattuna (WD Kuivaus 

Oy). 

 

Hammashoitolan tiloissa ei havaittu kohonneita kosteuksia tai muuten 

poikkeavia olosuhteita alapohjassa. Hammaslääkärin huoneen alapohjan 

eristetilasta otetussa näytteessä ei myöskään havaittu viitettä vauriosta. 

Hammaslääkärituolin lattian kytkentäkotelon eristeestä otetussa näytteessä 

havaittiin viite vauriosta.  

 

Iltapäiväkerhon sisäseinän lähistöllä havaittiin pintakosteudenosoittimella 

kohonneita kosteuksia. Viiltomittaus muovimaton alta tuotti tuloksen RH 75,4 

% / 18,4 °C. Muovimatosta otettiin bulk-emissionäyte. Näytteessä havaittiin 

kohonnut 2-etyyliheksanoli- ja TVOC-pitoisuus Työterveyslaitoksen 

viitearvoihin verrattuna (Liite 4). 

 

Lattiarakenteen eristetilassa mitattiin kohonnut suhteellinen kosteus RH 73 % 

/ 18,3 °C. Muualla liikuntasalirakennuksen alapohjan eristetilassa kosteudet 

olivat enimmillään RH 57 % / 19 °C.  

 

Liikuntasalirakennuksen siivouskomerossa havaittiin vahva mikrobiperäinen 

haju. Tilassa on tarkastusluukku koulurakennukseen johtavaan yhdyskanaaliin.  

Merkkiainekokeilla osoitettiin, että merkkiaine kulkeutuu koulurakennuksesta 

siivouskomeroon. Tarkastusluukun alla ja yhdyskanaalissa on mikrobivaurioita. 

Tarkastusluukun alta puusta otettiin materiaalinäyte, jossa todettiin vahva viite 

vauriosta. 

 

Siivouskomeron pinnoitteita on uusittu mutta uusimisen syy ei ole tiedossa. 
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Kuva 22. Liikuntasalirakennuksen siivouskomeron tarkastusluukku avattuna. 

Puumateriaalinäytteessä havaittiin vahva viite vauriosta. 

 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

Suoritetut tutkimukset osoittavat rakennuksen alapohjaeristeen laajalti 

vaurioituneen, vaikka vaurion aiheuttajaa ei pystytty todentamaan. 

 

Iltapäiväkerhon muovimatto on todennäköisesti vaurioitunut. 

 

Putkikanaalista kulkeutuu liikuntasalirakennukseen mikrobiperäisiä altisteita 

sisältävää ilmaa. 

 

Suositellemme kiireellisenä toimenpiteenä tiivistämään putkikanaalin johtavan 

tarkastusluukun siivouskomerossa. 

 

Muut toimenpiteet, kuten maanvastaisten rakenteiden kosteus- ja 

mikrobivaurioiden korjaaminen tulee harkita laajempana kokonaisuutena. 
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7.3 Ulkoseinät ja julkisivu 

 
Koulurakennus 

 

Rakenne  

 

Koulurakennuksen ulkoseinät rakentuvat perustusten varaan. Julkisivu on 

muurattu poltetusta savitiilestä. Eristekerroksena on mineraalivillaa. 

Rakennuksen päädyissä ja lohkojen välisten porrassyvennysten osuuksilla 

sisäkuori on betonia. Muualla sisäkuori on muurattu poltetusta savitiilestä tai 

Kahi-tiilestä pinnoitteesta riippuen. Ulkoseinät tuulettuvat vain yläpohjaan. 

 

Havainnot ja tutkimustulokset 

 

Julkisivumuurauksissa havaittiin pakkasrapautumaa ja värimuutoksia, joista on 

mainittu myös kohteen aiemmissa tutkimusraporteissa. Sisäpinnoilla ei 

havaittu vaurioita eikä kohonneita lukemia pintakosteusmittauksissa.  

 

Ikkunat on uusittu koko rakennuksen osalta vuoden 1999 jälkeen. Ikkunoiden 

ulkopuoliset pellitykset olivat asianmukaisia. Ikkunapuitteiden 

uretaanitiivistykset eivät ole tiiviitä. 

 

Pääsääntöisesti koko rakennuksen ikkunoiden sisäpuolisten alapeitelistojen 

alla on rako, josta on nähtävissä mineraalivillaa. Tutkimuksissa 

koulurakennuksen tiloissa ei kuitenkaan havaittu kohonneita 

mineraalikuitupitoisuuksia. Tästä huolimatta raot ovat merkittävä sisätilojen 

mineraalivillakuitujen mahdollinen lähde. Merkkiainekokeen perusteella raosta 

on ilmayhteys seinän ja lattian eristetiloihin.  

 

 
 

Kuva 23. Ilmarako ikkunan alapeitelistan alla. Kuva tilasta 130. 
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Ulkoseinien eristetilojen kosteustilanne varmistettiin huoneista 116, 127 ja 

205. Kaikki mittaustulokset osoittivat suhteellista kosteutta alle RH 35 % / 19 

°C. Materiaalimikrobinäytteet samojen tilojen seinien alareunoissa antoivat 

keskenään vaihtelevia tuloksia. Tilassa 116 saatiin vahva ja tilassa 127 heikko 

viite vauriosta. 2. kerroksen osalta ei saatu viitettä vauriosta.  

 

Tilassa 127 on tehty tiivistyskorjauksia ulkoseinän liittymiin Ardex 8+9 -

menetelmällä, mutta tilankäyttäjän mukaan olosuhteet eivät ole parantuneet. 

 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

1. kerroksen ulkoseinien vauriot johtuvat todennäköisesti perustusten kautta 

kapillaarisesti nousevasta kosteudesta tai eristetilaan päässeistä sadevesistä 

(esimerkiksi viistosateet). 

 

Ulkoseinien osuus ei ole kokonaiskuvassa merkittävä sisäilman olosuhteiden ja 

koetun oireilun kannalta ilmavuotoreittejä lukuun ottamatta. Välittöminä 

toimenpiteinä suosittelemme selkeiden ilmavuotoreittien tiivistämistä 

ikkunoiden alapeitelistojen alla. 

 

Liikuntasalirakennus 

 

Liikuntasalirakennuksen ulkoseinärakenteet ja niihin liittyvät havainnot ovat 

pitkälti samoja kuin koulurakennuksessa. Rakennuksen eteläsivun 

julkisivumuurausta on uusittu ja tässä osassa on ulkoseinän alaosan 

saumaväleissä tuuletusraot. Rakennuksen IV-konehuone on rakennettu 

vuonna 1983 ja sen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. Liikuntasalirakennuksen IV-konehuoneen rakenneleikkaus. 

 

Rakennuksen matalan osan ikkunat on uusittu. Korkean osan ikkunoita ei 

tarkasteltu erikseen. Alapeitelistojen alla on liikuntasalirakennuksenkin 

ikkunoissa rako, josta on nähtävissä mineraalivillaa. 

Mineraalikuitututkimuksessa todettiin kohonnut kuitupitoisuus suuhygienistin 

huoneessa (Liite 9). Kohonneen pitoisuuden syynä on todennäköisesti ko. 

raosta sisäilmaan päätyvät mineraalivillakuidut. 

 

Iltapäiväkerhon ulkoseinän eristeen alaosassa todettiin heikko viite vauriosta. 

 

Myöskään liikuntasalirakennuksessa ulkoseinien osuus ei ole kokonaiskuvassa 

merkittävä lukuun ottamatta tiloja, joissa on ikkunan alapeitelista.  

Suosittelemme selkeiden ilmavuotoreittien tiivistämistä näissä tiloissa.  

 

7.4 Väliseinät ja kotelorakenteet 

 

Koulurakennus 

 

Kivirakenteisista kantavista väliseinistä pääosa on tiilestä puhtaaksimuurattua 

ja maalattuja. Lohkojen väliset päätyseinät sekä pääkäytävän sivuseinät ovat 

betonista paikallavalettuja (puhdasvalu) ja maalattuja. Kivirakenteiset seinät 

ovat yleisesti hyväkuntoisia, mutta rakenteiden elämistä havaittiin jonkin 

verran (Kuva 25). 

 
Lastulevystä tehtyjä väliseiniä on muun muassa siivouskomeroissa, varastoissa 

ja muissa pienehköissä tiloissa, kuten henkilöhuoneissa 125 ja 127. Lastulevystä  

lastulevystä (korjatuilla osin kipsilevyä) valmistettuja koteloita on lähes 

jokaisessa huonetilassa suojaamassa LVIS-järjestelmiä. Lisäksi esimerkiksi 

tilassa 116 kotelointeja on käytetty osana tiivistyskorjauksia (Kuva 15). 

 
Ilmanvaihtokanavien, viemärituuletusputkien sekä kattokaivojen läpivientien 

heikko tiiveys yläpohjassa on kattovuototilanteissa aiheuttanut veden 

kulkeutumista kotelorakenteita pitkin väli- ja alapohjan eristetiloihin, 

vaurioittaen kotelorakenteita, niiden viereisiä lattiapintoja sekä eristeitä. 

Kotelorakenteet ja läheiset rakenteet ja materiaalit ovat voineet vaurioitua 

myös putkivuoto-, roiske- ja tulvavesistä (Kuvat 26- 30). 
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Kuva 25. Rakenteiden elämistä luokkahuoneessa 137. 

 

   
Kuvat 26 ja 27. Korjattu kotelo luokkahuoneessa 138 (putken pinnassa 

korjausten jälkeen tulleita valumavesiä) ja siivouskomeron 207 mahdollisesti 

roiskevesistä vaurioitunut kotelo. Myös altaan viemäriyhde vuotaa. 



Gesterbyn koulu 29 / 52  

Kunto- ja sisäilmatutkimus   

 

Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. 

© Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty.  

info@inspectorsec.fi, www.inspectorsec.fi, Y-tunnus 2024498-5 

 

 

   
 

Kuva 28 ja 29. Huoneen 212 kotelo on ympäröivää tilaa viileämpi (ilmayhteys 

katon eristämättömään koteloon tulppaamattoman ilmanvaihtoputken kautta 

kuvassa 29). Lattiarakenne on märkä kotelon ympärillä. 

 

 
 

Kuva 30. Sähköpääkeskuksen kotelon alaosa on kastunut tulvavesistä. 
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Toimenpide-ehdotukset 

 

Suosittelemme kotelorakenteiden poistamista niissä tiloissa, joissa ne 

muodostavat riskin mikrobiperäisten altisteiden kulkeutumisesta läheisiin 

tiloihin. Kotelorakenteita on kannattavaa korjata vasta, kun vuodot katolta ja 

yläpohjasta on saatu kokonaan ehkäistyä. 

 

Liikuntasalirakennus 

 

Liikuntasalirakennuksen väliseinät ja kotelorakenteet ovat pääpiirteittäin 

samankaltaisia kuin koulurakennuksessa. Rakenteet olivat yleisilmeeltään 

hyväkuntoisia. 

 

Liikuntasalirakennuksen matalissa tiloissa on seinien yläosassa kotelointeja LVI-

tekniikkaa varten. Näissä koteloissa myös yhdyskanaalin kautta tuleva 

mikrobiperäinen ilma pääsee mahdollisesti leviämään rakennuksen eri osiin. 

Tätä mahdollisuutta tutkittiin merkkiainekokeella, mutta ilmayhteyttä ei 

pystytty osoittamaan vallinneissa painesuhteissa siivouskomeron pystykoteloa 

pidemmälle. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Liikuntasalirakennuksessa kotelorakenteille ei ole varsinaisia sisäilmaan liittyviä 

toimenpidetarpeita. 

 

7.5 Välipohjat 

 
Koulurakennus 

 

Koulurakennuksen välipohjat ovat betonisia ylälaattapalkistoja, joiden päällä 

on suunnitelmista poiketen kova mineraalivilla 50 mm askeläänieristeenä 

ja teräshierretty pintabetonilaatta 60 mm. Eristekerroksessa kulkee osa 

lämmitysverkon ja käyttöveden putkista. Pinnoite on pääosin alkuperäistä 

kvartsivinyylilaattaa. Lattiapinnoitteet ovat osin heikkokuntoisia ja niitä on 

korjailtu monin paikoin.  

 

Lohkojen 2 ja 3 keskellä kulkee rakennuksen poikki liikuntasauma. 

Rakennustapaselostuksen mukaan saumassa on kaksinkertainen kovalevy. 

 

Ainakin tilojen 205 ja 212 vesipisteiden viereinen lattia oli tutkimusten aikana 

märkä pinnoitteen ja eristetilan osalta (RH 100 %). 

  

Välipohjan eristetilassa ei havaittu kohonneita kosteuksia ulkoseinien 

vierustoilla; luokkahuoneessa 205 ulkoseinän läheltä mitattiin RH 38 % / 20 `C. 
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Homekoiratarkastuksen raporttiin (Liite 13) merkityt 2. kerroksen 

havaintoalueet viittaavat ilman kulkeutumiseen vaurioituneilta alueilta 

välipohjan muuhun eristetilaan ja ulkoseinän eristekerrokseen sekä lopulta 

johtumiseen sisätiloihin seinien vierustan alueen rakenneliittymien ja 

läpivientien raoista. Ilmiö vahvistettiin merkkiainekokeella päästämällä 

merkkiainetta eristetilaan ja seuraamalla sen kulkeutumista lattian ja 

ulkoseinän rakenteissa. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Suosittelemme lattiarakenteen pintalaatan ja eristekerroksen purkamista 

kaikissa 2. kerroksen tiloissa, joissa voidaan tutkimuksin todeta vaurioita. 

Vaurioiden vakavuudessa on oletettavasti hyvin suuria tilakohtaisia eroja, 

eivätkä tämän selvityksen yhteydessä tehdyt tutkimukset anna riittävän 

selkeää kuvaa vaurioiden laajuudesta pienen otoksen vuoksi. 

  

Liikuntasalirakennus 

 

Liikuntasalirakennuksen ainoa välipohja on iv-konehuoneen alapuolella oleva 

massiivilaatta (Kuva 30). 

 

 
 

Kuva 31. IV-konehuoneen välipohjarakenne. 
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7.6 Yläpohja ja vesikatto 

 
Koulurakennus 

 

Rakenne ja havainnot 

 

Koulurakennuksen kattotyyppi on tasakatto, jonka katteena on käytetty 

sirotepintaista kumibitumikermiä. Katon kantavana rakenteena toimii 

puukannattimet tuettuna kantavien seinärakenteiden osilta. Alkuperäisten 

suunnitelmien mukaan katemateriaalin alustana on pontattu raakalauta. 

Teräsbetonisen ylälaattapalkiston päällä on mineraalivillaa 140 mm, 

2xvuorauspaperi ja päällä painona lautoja (k400). Ilmatila eristeen ja katteen 

välillä on suunnitelmien mukaan noin 230 mm. 

 

Katteen todettiin joustavan päällä käveltäessä koko katon alueella, mikä viittaa 

nykyaikaisesti kermin alapuolelle sijoitettuun lämmöneristeeseen. 

 

Porraskäytävien kohdalla katon pinta on noin 120 cm alempana kuin muu katto. 

 

Yläpohjan tuuletus on järjestetty seinien yläosissa sijaitsevilla ritilöillä sekä 

alipainetuulettimilla (Kuva 32). 

 

 

 
 

Kuva 32. Yläpohjan tuuletus. 
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Lohkojen 1 ja 2 sekä 3 ja 4 välisissä matalammissa osissa on ei-alkuperäisiä IV-

konehuonerakennelmia (Kuva 33). Lohkon 4 katolla on 2015 rakennetun 

teknisen opetuksen tilojen erilliseen ilmanvaihtoon liittyvää tekniikkaa (Kuva 

34). 

  

     
 

Kuvat 33 ja 34. Koulurakennuksen ilmanvaihtoon liittyviä rakennelmia katolla. 

 

Katteen kumibitumikermiä on paikkakorjailtu koko katon alueella (Kuva 35). 

Paikkausten saumat ja läpivientien liitokset vaikuttivat paikoin epätiiviiltä. 

Veden lammikoitumista havaittiin monin paikoin. Huippuimureiden 

sähköjohto- ja muissa läpivienneissä havaittiin tiiveyspuutteita (Kuva 36). 
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Kuvat 35 ja 36. Koulurakennuksen katon paikkauksia ja epätiivis sähköläpivienti. 

 

Lohkojen 1 ja 4 yläpohjaonteloa havainnoitiin katon tarkastusluukkujen kautta.  

 

Lohkon 4 yläpohjaontelossa havaittiin suunnitelmien mukaiset vuorauspaperit 

ja painolaudat (Kuva 37). Eristekerros vaikutti alkuperäiseltä. Yläpohjaontelossa 

havaittiin rakennusjätettä kuten eristevillapakettien muovia, laudanpätkiä ja 

peltikappaleita. 

 

Lohkon 1 yläpohjan eristeenä on mineraalipuhallusvillaa 200 mm (Kuva 38). 

Ilmatila puhallusvillan yläpuolella on 330 mm. Lohkossa 1 ei havaittu 

rakennusjätettä. 

 

Kokonaisuutena tarkastellen yläpohjaontelon rakenteiden yleisilme ja kunto 

vaikuttivat tarkastusluukuista havainnoituna hyviltä. Yläpohjaontelon ilma oli 

kuitenkin aistinvaraisesti tunkkainen, mikä viittaa riittämättömään 

tuuletukseen tai mahdollisiin mikrobivaurioihin. Ontelon eristevillasta otettiin 

luokkahuoneen 212 yläpuolelta 2 materiaalinäytettä. Toisesta näytteestä 

tulokseksi saatiin viite vauriosta ja toisesta heikko viite vauriosta.  
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Kuvat 37 ja 38. Lohkojen 4 ja 1 yläpohjaonteloa. 

 

Koulun henkilökunnalta saadun tiedon mukaan katon eri osia on korjattu sekä 

ylläpidon että vesivuotojen vuoksi eri vuosina. Merkittävimmät sateisiin tai 

sulamisvesiin yhdistetyt vuotohavainnot ovat tapahtuneet lohkoissa 3 ja 4.  

Joitain vuotoja on tapahtunut myös lohkossa 2. Viimeisin vesikaton korjaus on 

noin vuodelta 2014, jolloin lohkon 4 vesikattoa saneerattu. Saneerauksen 

aikana käytävillä on pidetty saaveja kattovuotojen vuoksi. Lohkon 4 käytävän 

sisäkatto on uusittu vuonna 2015 vesivaurioiden vuoksi. Kuvassa 39 on esitetty 

esimerkkejä yläpohjan vuotovesien mahdollisista kulkureiteistä.  
 

 
Kuva 39. Vuotovesien mahdollisia kulkureittejä. 

Ulkoseinien 
eristetila 

Läpiviennit 
koteloissa 
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Mahdollisia kulkureittejä ovat muun muassa liikuntasaumat ja läpiviennit 

koteloissa (Kuvat 40 ja 41). 

 

   
 

Kuvat 40 ja 41. Vesivuotojälkiä liikuntasaumassa (luokkahuoneen 215 edessä) 

ja antenniläpiviennissä (huone 206A).  

 

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

Koulurakennuksen yläpohjaontelon eristeet ovat todennäköisesti 

mikrobivaurioituneet ainakin paikallisesti lukuisien historian aikana 

tapahtuneiden kattovuotojen vuoksi. Tämä johtopäätös koskee erityisesti 

lohkoja 3 ja 4. 

 

Suosittelemme ainakin lohkojen 3 ja 4 yläpohjan eristeiden uusimista sekä 

katteen ja yläpohjan läpivientien tiiveyden varmistamista. 

 

Liikuntasalirakennus 

 

Liikuntasalirakennus muodostuu korkeasta ja matalasta osasta. Matalan osan 

katon päällä, rakennuksen länsisivustalla sijaitsee iv-konehuone. 

 

Rakennuksen yläpohjarakenteena on korkeassa osassa kevytbetonilankut 

(Siporex).  Muutoin yläpohjarakenne on sama kuin koulurakennuksessa. 

 

Liikuntasalirakennuksen katon tai yläpohjan vuodoista ei ollut saatavissa 

historiatietoja. Varsinaisen liikuntasalin sisäkatossa havaittiin vanhalta 

vaikuttava vuotojälki (Kuva 42). 
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Kuva 42. Vesivuotojälki liikuntasalin katossa. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Liikuntasalirakennuksen yläpohja- ja kattorakenteet eivät edellytä kiireellisiä 

toimenpiteitä. Suosittelemme kattojen tarkastamista kattotöihin erikoistuneen 

yrityksen toimesta. 

 

7.7 Sisäkatot 

 
Koulu- ja liikuntasalirakennus 

 

Alkuperäiset sisäkatot ovat luokkahuoneissa puukuitulevyä (Insuliitti), joka on 

kiinnitetty väli- tai yläpohjan pintoihin rimakiinnityksellä. Henkilöhuoneissa 

alaslasku on toteutettu puurungolla ja pinnoitteena on käytetty puukuitulevyä. 

Käytävillä on avattava peltisälekatto, jonka päällä on IV-kanavistoja muita 

teknisiä rakenteita. Uusituissa osissa (koulurakennuksen 1. kerroksessa lohko 1 
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ja lohko 4 ja 2. kerroksessa lohkon 4 käytävä) on alaslaskettu T-listarunko, johon 

on yhdistetty akustiikkalevyt. Osa sisäkatoista on lastulevyä ja osa voi olla 

vaurioituneita läpivientien vuoksi. Esimerkiksi huoneen 206A sisäkatto on 

vaurioitunut antenniläpiviennin vuoksi. 

 

Sisäkatoissa tai niiden yläpuolisilla alueilla ei tehty merkittäviä havaintoja 

vesivahingoista. Tutkimuksessa sisäkatoista paljastui kuitenkin paljasta 

mineraalivillaa ja runsaasti pölyä (Kuvat 43 ja 44). Mineraalikuitututkimusten 

perusteella mineraalivillaa ei kuitenkaan kulkeudu oleskelutiloihin merkittäviä 

määriä. 

 

 

   
 

Kuvat 43 ja 44. Mineraalivillaa ja pölyä tilan 211 ja iltapäiväkerhon sisäkatoissa. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Sisäkatot eivät edellytä toimenpiteitä. 
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8. LVIS-järjestelmän tutkimukset 

 

8.1 Ilmanvaihtojärjestelmä 

 

Ilmanvaihtojärjestelmää ja sen toimintaa tutki pääsääntöisesti 

tutkimushankkeen alihankkija Satpa Oy.  Tutkimuksen tulokset 

johtopäätöksineen ja toimenpide-ehdotuksineen on esitetty liitteessä 6.  

 

Tarkastelun perusteella ilmanvaihtojärjestelmä on pääasiassa tyydyttävässä 

kunnossa. Tutkimuksen mukaan laitteistojen tekninen käyttöikä on jo ylittynyt, 

mutta käyttöikää on mahdollista jatkaa säännöllisillä huoltotoimilla. Useiden 

tilojen ilmanjakotapa ei ole raportin mukaan optimaalinen. Liikuntasalin 

kiertoilmakojeen raitisilmasäleikkö on suojaamaton ja siihen on suositeltavaa 

asentaa suojaus. Sulkupeltien tarkistaminen ja tarvittaessa uusiminen on 

suositeltavaa.  

 

Ilmanvaihtokanavat on nuohottu hiljattain eikä kanavistossa ollut merkittävää 

pölykertymää. Liikuntasalirakennuksen kiertoilmakojeen tuloilmakammiossa 

oli paljasta mineraalivillaa, mikä suositellaan suojattavaksi. 

Ilmanvaihtokoneiden esilämmityspattereissa ja pumpuissa havaittiin 

ikääntymiseen liittyviä epäkohtia. Nämä suositellaan uusittaviksi.  

 

Inspector Sec Oy:n toteuttamien jatkuvatoimisten paine-eromittausten 

perusteella koulurakennuksen ilmanvaihto on säädetty niin, että rakennus on 

pääsääntöisesti lievästi ylipaineinen (liite 3) tai tasapainossa. Pääasialliset 

ilmanvaihtokoneet ovat nykyisellään toiminnassa samoin asetuksin 24 tuntia 

vuorokaudessa myös viikonloppuisin. Ainoastaan lohkon 3 luokat (tilat 137-

140) ovat edelleen 4- 6 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden. Lisäksi lohkojen 2 ja 

3 välinen porraskäytävä oli 7-9 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden joulukuussa 

2017. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että porraskäytävä on alipaineinen myös 

putkikanaalin suhteen, mikä mahdollistaa altisteiden siirtymisen 

putkikanaalista porraskäytävään epätiiveyskohtien kautta.  

 

Kiertoilmakojeen palvelemat liikuntasalin tilat ovat noin 5 Pa alipaineisia 

ulkoilmaan nähden. Hammashoitolan tilat ovat lievästi ylipaineisia (3 – 5 Pa) ja 

iltapäiväkerhon tilat lievästi alipaineisia (paine-ero -3 Pa) ulkoilmaan nähden. 

Paine-erot suositellaan tasapainottamaan. 

 

Mineraalikuitumittausten (2 viikon laskeutumisaika) perusteella 

ilmanvaihtokoneissa ei ole merkittäviä mineraalikuitulähteitä (liite 9). 

Hammashoitolan tiloissa mitattiin kohonneita mineraalikuitupitoisuuksia, 

mutta kuidut eivät todennäköisesti ole peräisin tiloja palvelevasta iv-koneesta 

vaan ulkoseinän eristeestä. Mineraalikuitumittausten tulokset eivät edellytä 

sinällään toimenpiteitä ilmanvaihdon osalta. Mineraalikuitumittausta ei 

toteutettu liikuntasalissa, jonka kiertoilmakojeessa todettiin paljasta 
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mineraalivillaa. Sisäilmainsinöörit Oy:n mittauksissa myös liikuntasalin 

mineraalikuitupitoisuudet olivat kohonneet. 

 

8.2 LVI-tekniikka ja viemäröinti 

 

LVI-tekniikkaa ja viemäröintiä tutki pääsääntöisesti tutkimushankkeen 

alihankkija Satpa Oy.  Tutkimuksen tulokset johtopäätöksineen ja toimenpide-

ehdotuksineen on esitetty liitteessä 7.  

 

Kiinteistön lämmitysmuotona on kaukolämpöön kytketty suljettu 

pumppukiertoinen vesikeskuslämmitys, jonka lämpöjohdot on tehty 

teräsputkesta. Lämpöverkostoa tarkasteltiin aistinvaraisten havaintojen 

perusteella. Toimenpide-ehdotuksina suositellaan lämmönvaihtimen 

toimintatarkastusta/huoltoa ja patteritermostaattiventtiilien uusimista. 

 

Kiinteistön käyttövesiverkosto on pääasiassa alkuperäinen ja materiaaliltaan 

kuparia. Osa putkisto-osuuksista on uusittu. Viemäriputkistot ovat valurautaa. 

Paikoin yksittäisiä haara- ja kytkentäviemäreitä on uusittu muoviputkella. LVI-

kalusteet olivat yleisesti käyttökuntoisia, eikä erityisiä vikoja tai puutteita 

havaittu. 

 

Käyttövesiputkistot läpivalaistiin ja pohjaviemäri kuvattiin sisäpuolisesti. 

Läpivalaisukuvauksen perusteella käyttövesiputkisto on pääasiassa 

kuntoluokaltaan tyydyttävä. Satunnaisten vuotojen esiintyminen on 

mahdollista. Käyttövesiputkistolle suositellaan seurantatutkimusta 

myöhemmin kuluvalla PTS-jaksolla. Lisäksi suositellaan kiinteistön 

paineenalennusventtiilin uusimista ja linjasäätöventtiilien säätöarvojen 

tarkastamista.  

 

Jätevesiviemäriverkostossa oli havaittavissa kauttaaltaan lohkeavaa ja 

pistemäistä korroosiota. Pystyviemärit olivat kuvatuilta osin toiminnalliselta 

kunnoltaan pääasiassa välttäviä ja niissä voi esiintyä tukoksia 

lähitulevaisuudessa. Kuvausten perusteella suositellaan viemäriverkostojen 

uusimista, jota ennen on syytä suorittaa hankesuunnitteluvaihe. Tässä 

yhteydessä kannattaa harkita myös käyttövesiverkostojen uusimista.  

 

Ennen hankesuunnittelua tulee suorittaa asbestikartoitus, sillä alkuperäisissä 

putkieristeissä ja joissakin rakenteissa on melko todennäköisesti asbestia 

sisältäviä materiaaleja. 

8.3 Sähkötekniikka 

 

Sähköteknisiä järjestelmiä ja niiden toimintaa tutki tutkimushankkeen 

alihankkija Satpa Oy.  Tutkimuksen tulokset johtopäätöksineen ja toimenpide-

ehdotuksineen on esitetty liitteessä 8.  
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Suoritetusta kiinteistön lakisääteisestä sähkölaitteiden 

määräaikaistarkastuksesta ei löytynyt dokumenttia. Kiinteistön omistajan tulee 

tarkistaa, onko kiinteistölle suoritettu lakisääteinen määräaikaistarkistus ja 

tarvittaessa teetättää ko. dokumentti Tukesin valtuuttamalla sähkötarkastajalla 

(Tukesin ohje 16/2017 ”Sähkölaitteet ja tarkastukset”; sähköturvallisuuslaki 

1135/2016).  

 

Kiinteistössä on suhteellisen paljon erilaisia sähköteknisiä järjestelmiä. Useat 

järjestelmät ovat alkuperäisiä ja ikääntyneitä. Kiinteistön sähköjärjestelmät 

ovat alkuperäisiltä osin välttävällä tasolla KL2 ja uusituilta osin kuntoluokassa 

hyvä KL4. Alkuperäisten järjestelmien osalta tulee varautua uusimisiin 

seuraavan PTS-jakson aikana. 

 

Sähkönjakelun osalta Satpa Oy.n mukaan PTS-jakson aikana tulee varautua 

sähköpääkeskuksen ja muiden keskuksien uusimiseen. Liittymiskaapelien 

uusimisen tarve on syytä tarkistaa sähköpääkeskuksen uusimisen yhteydessä. 

Kompensointikanavien osalta riittää normaalit huoltotoimenpiteet. 

Johtokanaviin suositellaan asennettaviksi puuttuvat kannet ja johtoteitä 

laajennetaan saneerauksen yhteydessä tarpeen mukaan.  

 

Sähköliitäntäjärjestelmien osalta suositellaan maadoituselektrodin 

olemassaolo ja maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmän uusimista 

sähkösaneerauksen yhteydessä. Keskuksien uusimisen yhteydessä suositellaan 

alkuperäisten pää- ja nousujohtojen uusimista viisijohdinjärjestelmän 

mukaisiksi. 

 

Sisävalaistus on eri aikakausilta. Valaistusjärjestelmien osalta suositellaan 

rikkoutuneiden valaisimien uusimista ja varautumista ikääntyneiden 

valaisimien uusimiseen. Rikkoutuneet sähkökalusteet on syytä korjata ensi 

tilassa. Tiloja, joissa on rikkoutuneita sähkökalusteita, on lueteltu liitteessä 8. 

Lisäksi suositellaan uusimaan alkuperäiset valaistusryhmäjohdot valaisimien 

uusimisen yhteydessä ja alkuperäiset sähkökalusteet saneerauksen 

yhteydessä. 

 

Turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmän osalta suositellaan pimeiden 

poistumistievalaisimien ja rikkinäisten valaisimien korjaamista. Kojeille ja 

laitteille suositellaan normaaleja huoltotoimenpiteitä.  

 

Viesti- ja tietoverkkojärjestelmistä antenni- ja paloturvallisuusjärjestelmät eivät 

edellytä toimenpiteitä. Puhelin- ja atk-järjestelmän osalta suositellaan 

yleiskaapelointijärjestelmän laajentamista tarpeen mukaan. 

9. Sisäympäristömittaukset 

9.1 Suoritetut mittaukset, näytteenottotilat ja näytemäärät 
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Tutkimusten yhteydessä rakennuksesta otettiin/tehtiin taulukon 3 mukaiset 

sisäilman laatuun liittyvät näytteet/mittaukset. Näytteenottotilat on esitetty 

liitteessä 1. Hiilidioksidi-, lämpötila- ja suhteellisen kosteuden sekä paine-

erojen mittaukset olivat 2 viikkoa kestäviä tallentavia mittauksia. Mittaukset 

tapahtuivat aikavälillä 19.10. – 2.11. 2017. Näitä mittauksia koskevat 

näytteenottopisteet on esitetty liitteessä 2 ja tulokset on esitetty liitteessä 3. 

Paine-eromittauksen tuloksia on käsitelty kappaleissa 7 ja 8. Materiaalien bulk-

emissiomittausten tulokset on käsitelty aiemmin ala- ja välipohjia käsittelevissä 

kappaleissa. Materiaalien mikrobinäytteiden tulokset on käsitelty eri 

rakenneosien yhteydessä kappaleessa 7. Teollisten mineraalikuitujen 

mittaustuloksia on käsitelty ilmanvaihtoa koskevassa kappaleessa 8.1. 

 

Taulukko 3. Mittaukset, näytteenottotilat ja näytemäärät. Taulukossa 

numeroilla viitataan koulurakennuksen tiloihin ja nimillä 

liikuntasalirakennuksen tiloihin. 

Tutkimus Tilat Näyte-

määrä  

Liite 

Hiilidioksidi, lämpötila, 

suhteellinen kosteus 

(RH) 

S109, 116, 130, 137, 146, 

203, 221, liikuntasali, 

suuhygienisti  

9 3 

Paine-ero S109, 116, 130, 137, 146, 

203, 221, liikuntasali, 

suuhygienisti  

9 3 

Materiaalien bulk-

emissio (VOC) 

S110, 116, 146, 210, 212, 

ip-kerho 
6 4 

Materiaalien mikrobit putkikanaali, 116, 127, 

205, 212, liikuntasali, ip-

kerho, hammaslääkäri, 

siivouskomero 

17 5 

Teolliset 

mineraalivillakuidut 

(geeliteippi, 2 viikon 

laskeuma-aika) 

127, 130, 210, 212, ip-

kerho, suuhygienisti 
6 9 

Pölyn koostumus 210, 212 2 10 

Sisäilman haihtuvat 

orgaaniset yhdisteet 

(VOC) 

S109, 116, 139, 146, 208, 

221, liikuntasali, 

odotusaula  

9 11 

Sisäilman mikrobit (6-

vaiheimpaktori) 

105, 218, ip-kerho, 

hammaslääkäri, ulkoilma 
5 12 

Materiaalien asbesti 105, 152 (putkikanaali) 2 14 

Sisäilman radon 130, 139, ip-kerho, 

hammaslääkäri 
4 15 

Yhteensä  69  
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9.2 Olosuhdemittaukset 

 

Olosuhdemittaukset kohdistettiin luokka- ja yleistiloihin sekä henkilöhuoneisiin 

(yhteensä 9 eri tilaa). 

 

Hiilidioksidipitoisuus 

 

Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon 

riittämättömyydestä, eikä sille voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä 

ohjearvoa. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena voidaan 

Asumisterveysoppaan 2009 mukaan pitää arvoa 1200 ppm. 

Asumisterveysasetuksessa 545/2015 hiilidioksidin toimenpideraja on 1550 

ppm. 

 

Kaikkien tutkittujen tilojen hiilidioksidipitoisuudet pysyivät käytännössä koko 

ajan 1200 ppm alapuolella. Tiloissa 203 ja 221 ko. ohjearvo ylittyi vain yhtenä 

päivänä ja liikuntasalissa kahtena päivänä oletettavasti hyvin raskaan 

kuormituksen aikana (juhlatilaisuudet).  

 

Mitatut hiilidioksidipitoisuudet eivät edellytä toimenpiteitä.  

 

Lämpötila 

 

Asumisterveysoppaan 2009 mukaan asuin- ja muiden tilojen lämpötilat 

oleskeluvyöhykkeellä voidaan jakaa välttävään ja hyvään tasoon. Välttävällä 

tasolla koulurakennuksissa minimilämpötila on 20 °C ja hyvällä tasolla 21 °C. 

Lisäksi lämmityskaudella huoneilman ei tulisi ylittää arvoa 22 °C. Ulkolämpötila 

vaihteli mittausaikana välillä -3 - +7 °C (Nuuksio, Espoo).  

 

Tilojen S109, 116, 137, 146 ja 221 lämpötila oli hyvällä tasolla mittausvirheen 

(noin 1 °C) rajoissa käytännössä lähes koko käytön aikana. Tilan 116 lämpötila 

putoaa öisin noin 20 asteeseen. Luokan 137 lämpötila putoaa päivisin 

hetkellisesti alas, mikä johtuu ilmeisesti ikkunatuuletuksesta. Liikuntasalin 

ryömintätilan lämpötila on alhainen ulkoilmayhteydestä ja lämmityksen 

puutteesta johtuen. 

 

Tilan 130 lämpötila vaihteli mittauksen mukaan päivisin pääsääntöisesti välillä 

23 °C - 25 °C. Viikonloppuisin lämpötila laski noin 22 °C:een. Luokan 203 

lämpötila oli käytön ulkopuolella noin 22 °C, mutta kohosi korkeimmillaan 

käytön aikana noin 26°C:een. Suuhygienistin huoneen lämpötila oli käytön 

ulkopuolella noin 21 – 22 °C, mutta kohosi käytön aikana enimmillään noin 25 

°C:een.  Liikuntasalin lämpötila oli tasainen vaihdellen välillä 19 – 20 °C (25.10. 

alkaen), mikä on ihanteellinen lämpötila tilojen käyttötarkoitusta ajatellen.      

 

Tilojen 130 ja 203 osalta suosittelemme lämpötilojen säätämistä noin 1 - 2 

astetta nykyistä alemmaksi.  
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Suhteellinen kosteus (RH) 

 

Asumisterveysoppaan 2009 mukaan asunnon tai muun oleskelutilan 

suhteellisen kosteuden tulisi olla 20 – 60 %, joskin sen saavuttaminen ei 

läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä. Edellä mainituista arvoista 

poikkeamista ei kuitenkaan voida pitää terveyshaittana, jos rakennuksen muut 

terveydelliset edellytykset täyttyvät. 

 

Tutkituissa tiloissa mitattu suhteellinen kosteus (RH) vaihteli kaikissa tutkituissa 

tiloissa pääsääntöisesti välillä 20 – 35 %. Liikuntasalin esiintymislavan 

syvennyksen (Liitteessä 3 virheellisesti ”ryömintätila”) suhteellinen kosteus 

vaihteli välillä 40 – 50 %, mikä johtuu tilan alhaisesta lämpötilasta. Mittauksen 

virhe on enimmillään noin 5 %-yksikköä. Eri tilojen välinen vaihtelu oli 

suhteellisen vähäistä ja sisäilman kosteuden vaihtelu noudattelee 

pääpiirteissään ulkoilman kosteuden vaihtelua. Ihmisten tuottama kosteuslisä 

oli liikuntasalia lukuun ottamatta enimmillään noin 5 %-yksikköä, mikä vastaa 

noin 1 g/m3 kosteuslisää. Ihmisten tuottama kosteuslisä oli enimmilläänkin 

melko vähäistä. Liikuntasalissa kosteuslisä oli raskaimman kuormituksen aikana 

noin 1,5 g/m3. 

 

Tutkimustulos ei sinällään anna aihetta toimenpiteisiin. On kuitenkin 

huomattava, että sisäilman alhainen kosteus voi olla mahdollisten koettujen 

terveysoireiden merkittävä yhteisvaikutustekijä pahentaen niitä. 

9.3 Teolliset mineraalikuidut 

 
Teollisten mineraalikuitujen pitoisuutta tutkittiin geeliteippinäytteiden avulla 

tasopinnoilla. Näytteet 2 viikon aikana kertyneestä pölystä otettiin tiloista 127, 

130, 210, 212, iltapäiväkerho ja suuhygienisti. Näytteitä on otettu 

koulurakennuksen molempien pääasiallisten IV-koneiden palvelualueelta. 

Liikuntarakennuksen kiertoilmakojeen palvelualueelta näytteenotto ei ollut 

mahdollista tilojen käyttötarkoituksen vuoksi. Näytteet analysoitiin AHA-LAB 

Oy:ssä ja tulokset on esitetty liitteessä 9. Ilmanvaihdon osalta tuloksia on 

käsitelty kappaleessa 9.  

 

Kaikkien tilojen tutkimustulos alitti viitearvon 0,2 kuitua/cm2 lukuun ottamatta 

suuhygienistin tilaa, jossa tutkimustulos oli 0,5 kuitua/cm2. Tutkimustuloksen 

perusteella voidaan päätellä, että koulurakennuksen tiloissa ja 

koulurakennuksen tiloja palvelevissa tuloilmakoneissa ei ole merkittäviä 

mineraalikuitulähteitä. Hammashoitolaa palvelee oma ilmanvaihtokone, jonka 

mahdolliset mineraalikuitulähteen eivät ole tiedossa. Toinen mahdollinen 

mineraalikuitujen lähde on ikkunoiden alapeitelistan alapuolinen rako, josta on 

ilmayhteys eristetilasta huoneilmaan. 

 

Suuhygienistin tiloissa ja hammashoitolassa kokonaisuudessaan suosittelemme 

mineraalikuitulähteen varmentamista. Muiden tilojen tutkimustulos ei anna 

aihetta toimenpiteisiin.   
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9.4 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 

 
VOC-näytteenotto kohdistettiin tiloihin S109, 116, 130, 146, 208, 221, 

liikuntasali ja hammashoitolan odotusaula. Näytteet analysoitiin MetropoliLab 

Oy:ssä ja VOC-analyysin tulokset on esitetty liitteessä 10. VOC-mittauksen 

tuloksia on verrattu Työterveyslaitoksen suomalaista toimistokantaa koskeviin 

viitearvoihin (https://www.ttl.fi/wp-

content/uploads/2016/09/sisaympariston-viitearvoja.pdf).  

 

Mitatut VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) vaihtelivat 

iltapäiväkerhoa lukuun ottamatta välillä 6 – 19 µg/m3. Havaitut pitoisuudet 

olivat tavanomaisia, jopa poikkeuksellisen alhaisia. 

 

Bentsaldehydiä havaittiin Työterveyslaitoksen viitearvon (2 µg/m3) ylittävinä 

pitoisuuksina (2 – 5 µg/m3) kaikissa näytteissä. Bentsaldehydin mahdollinen 

lähde on ulkoilma, mihin viittaa myös yhdisteen tasainen esiintyminen kaikissa 

sisäilmanäytteissä. Bentsaldehydin muita mahdollisia lähteitä ovat lastu- ja 

kuitulevyt sekä hajusteet. 

 

Iltapäiväkerhon TVOC-pitoisuus 161 µg/m3 ylittää Työterveyslaitoksen 

viitearvon toimistotyyppisille tiloille 100 µg/m3. Ylitys johtuu yksinomaan 

yhdisteryhmästä muut karbonyylit, jota ei ole testausselosteessa tarkemmin 

eritelty. Iltapäiväkerhon näytteessä havaittiin kohonneena pitoisuutena myös 

tolueenia. Tolueenin mahdollisia lähteitä ovat puhdistusaineet, maalit, liimat, 

lakat, seinäpinnoitteet, polyuretaanit, painomusteet ja kosmetiikka. Tässä 

tapauksessa lähteenä saattaa olla tilassa säilytettävät askartelutarvikkeet, joita 

oli runsaasti. 

 

Käsityöluokassa 146 oli aistinvaraisesti havaittavissa melko voimakasta kumiin 

viittaavaa hajua, joka liittyy tilan uuteen lattiapinnoitteeseen tai uusiin 

huonekaluihin ja työkoneisiin. Hajuun viittavia yhdisteitä ei tavattu sisäilman 

VOC-näytteessä. 

 

VOC-mittaustulokset eivät anna aihetta toimenpiteisiin muutoin kuin mitä 

iltapäiväkerhon osalta on aiemmin lausuttu. 

 

9.5 Sisäilman mikrobit 

 
Andersen-keräimellä tapahtunut sisäilman mikrobinäytteenotto kohdistettiin 

tiloihin 105, 218, iltapäiväkerho ja hammaslääkäri. Lisäksi otettiin 

ulkoilmanäyte. Tutkimuksen tulokset on esitetty liitteessä 11.  

 

Tutkimuksen perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet ja tunnistetut 

homesienisuvustot olivat tavanomaisia. Tilassa 105 (koulurakennuksen 

eteläpäädyn käytävä) havaittiin aktinomykeettejä. Tutkimustulos on 
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yhdenmukainen sen oletuksen kanssa, että tilaa 105 pidettiin aistinvaraisesti 

ongelmallisimpana tilana ja se valikoitui yhdeksi mikrobi-ilmanäytteen 

näytteenottopaikaksi juuri tästä syystä. Putkikanaalista on selvin ilmayhteys 

tilaan 105. 

 

Näytteet tutkineen laboratorion lausunto perustuu Valviran 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen. Soveltamisohjeen mukaan 

yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea 

pois mikrobivaurion mahdollisuutta. 

 

Sisäilman mikrobitutkimuksen tulos ei anna aihetta toimenpiteisiin muutoin 

kuin mitä putkikanaalista ja siihen liittyvistä tiloista on aiemmin mainittu. 

10. Homekoiratarkastus 

 
Kiinteistön homekoiratarkastuksen toteutti Espoon Homekoirat Oy 

tasotestauksen läpäisseiden homekoirien avulla. Homekoiran avulla 

tarkastettiin koulurakennuksen ja liikuntasalirakennuksen kaikki sisätilat, joihin 

oli pääsy. Tutkimuksen yhteydessä homekoiran ohjaaja 

(rakennusterveysasiantuntija Leena Stenlund) teki myös aistinvaraisia 

havaintoja. Havainnot ja tutkimustulokset on esitetty liitteessä 13 ja 

homekoiran tilakohtaiset havainnot em. liitteen pohjakarttaliitteessä. 

Liikuntasalirakennuksen osalta pohjakartta on suuntaa antava. 

 
Tarkastuksessa homekoira merkitsi koulurakennuksessa noin 50 ja 

liikuntasalirakennuksessa noin 20 erillistä aluetta tai pistettä. 

 

Koulurakennus 

 

Koulurakennuksessa homekoira havaitsi mikrobiperäistä hajua useissa 

kohdissa ulkoseinärakenteiden läheisyydessä. Havainnot voivat viitata 

ulkoseinien eristetilan, välipohjan eristetilan tai lattian pintamateriaalien 

mikrobivaurioitumiseen. Raportin mukaan näiden rakenteiden materiaalien 

kunto on tarkistettava. Koira havaitsi alapohjan läpivientikohdissa ja 

lattialuukkujen kohdalla mikrobiperäistä hajua. Näiden rakenteiden tiiviyttä 

suositellaan parantamaan. 

 

Koulurakennuksen 1. kerroksen osalta homekoiramerkintöjä tuli merkittävästi 

enemmän rakennuksen eteläpäädyssä. Eteläpäädyssä erottuivat erityisesti 

käytävä 105 ja tila 116, joissa homekoira merkitsi laajoja alueita ja/tai useita eri 

pisteitä. Saneeratuissa käsityötiloissa merkintöjä tuli ainoastaan kaksi.  

 

Myös koulurakennuksen 2. kerroksessa eteläpäädyssä merkintöjä tuli 

enemmän kuin pohjoispäädyssä. Merkittyjä pisteitä on sama määrä kuin 1. 

kerroksessa, mutta ne ovat useimmiten toisiaan vastaavista rakenteista 

ulkoseinäpilareiden läheisyydessä.  
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Liikuntasalirakennus 

 

Liikuntasalirakennuksessa merkintöjä tuli runsaasti eri puolilta rakennusta 

ulko- ja väliseinärakenteiden läheisyydessä. Laajoja alueita merkittiin mm. 

iltapäiväkerhon ja sen eteistilan ulkoseinältä sekä hammashoitolan ulkoseiniltä. 

Nämä merkinnät voivat viitata ulkoseinärakenteen eristetilan, 

sokkelirakenteen tai alapohjarakenteen mikrobivaurioon. Rakenteiden kunto 

suositellaan tarkastettavaksi.  Myös varsinaisesta liikuntasalista, erityisesti 

seinustoilta, tuli runsaasti havaintoja, mm. esiintymislavan lattialuukun ja 

läpivientien kohdalta. 

11. Muut tutkimukset 

 

11.1 Tilankäyttäjien haastattelut 

 
Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin laajasti 5 eri tilankäyttäjää eri 

henkilöstöryhmistä. Kaikki haastatellut ovat työskennelleet 

koulurakennuksessa yli vuoden. Haastatteluihin valikoitui henkilöitä, joista 

useat oireilevat rakennuksessa tavanomaista enemmän. Haastatteluissa 

saatuja tietoja ei näin ollen tule pitää edustavana otoksena koko koulun 

henkilökunnasta. 

 

Kaikkien haastateltujen mielestä koulurakennuksessa on selvästi 

sisäilmaongelma. Koettua oireilua pidettiin vahvasti rakennuksesta johtuvana 

ja oireilun koettiin lievenevän tai poistuvan kokonaan rakennuksesta poissa 

oltaessa. Oireilua aiheuttavina tiloina nimettiin usein tila 116 (koulupsykologin 

huone), 127 (rehtorin huone) sekä luokat 140 ja 218. Oireista eniten mainintoja 

keräsivät äänen menetys, päänsärky ja ihottumat. Tilankäyttäjien koettiin 

saavan laajasti samantyyppisiä oireita henkilöstä tai tilasta riippumatta. 

 

Rakennuksen tiloista vastaavat ihmiset hoitavat haastattelujen mukaan työnsä 

hyvin ja työilmapiiriä pidettiin yleisesti hyvänä. Siivouksen taso on erinomainen. 

 

Varsinaisten haastattelujen lisäksi kaksi aiemmin homeherkistynyttä ja 

sattumalta tiloissa tutkimuksen aikana vieraillutta henkilöä halusi 

vapaaehtoisesti antaa tietoja tiloissa kokemistaan oireista ja mielestään 

pahimmista tiloista. Useat opettajat lähestyivät tutkijoita myös sähköpostitse. 

Pahimpina tiloina pidettiin lämmönjakohuoneen edustaa, käytävää 105 ja tilaa 

116. Epävirallisissa haastatteluissa ja tiedonannoissa annetut tiedot koskivat 

vain yksittäisiä tiloja. 

 

11.2 Asbesti materiaaleissa 

 
Ennen muiden tutkimusten aloittamista tutkittiin asbestin esiintymistä 

koulurakennuksen putkikanaalin eristemateriaalissa. Tätä varten otettiin 
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yhteensä 2 näytettä putkikanaalin molemmista päistä. Tutkimustuloksen 

mukaan tilan 105 kohdalla putkikanaalista otettu näyte ei sisältänyt asbestia ja 

tilan 152 kohdalla putkikanaalista otettu näyte sisälsi asbestia (liite 14).  

 
Tutkimustulos on yhdenmukainen koulurakennuksessa 2017 toteutetun haitta-

ainekartoituksen kanssa. Kartoituksen mukaan rakennuksessa on useita 

rakenteita ja materiaaleja, jotka sisältävät asbestia. Asbestin olemassaolo on 

huomioitava tulevissa mahdollisissa korjaustoimenpiteissä vuoden 2016 alussa 

voimaan tulleen asbestiasetuksen mukaisesti.  

11.3 Sisäilman radon 

 
Radonmittaus tehtiin Säteilyturvakeskuksen toimittamilla alfajälki-ilmaisimilla.  

Mittaus toteutettiin koulurakennuksen tiloissa 130 ja 139 sekä 

liikuntasalirakennuksessa iltapäiväkerhon tiloissa ja hammaslääkärin 

huoneessa. Mittaus aloitettiin 2.11.2017 ja päätettiin 2.1.2018. Radonpitoisuus 

jäi alle määritysrajan 13 Bq/m3 kaikissa näytteissä. 

12. Tutkimustulosten kokonaistarkastelu 

 
Selvityksessä tehtyjen havaintojen, tutkimustulosten, sisäilmakyselyn, 

haastattelujen, yhteydenottojen, homekoiratarkastuksen ja muiden tietojen 

perusteella olemme laatineet asiantuntija-arvion Gesterbyn suomenkielisen 

koulun sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden suhteellisesta 

merkityksestä. Tarkastelu on jaettu erikseen varsinaista koulurakennusta ja 

liikuntasalia koskevaksi. 

 

Koulurakennus  

 

Arviomme mukaan selvästi merkittävin osa varsinaisen koulurakennuksen 

tilankäyttäjillä esiintyneistä sisäilmaan liittyvistä haitoista aiheutuu 

mikrobiperäisistä altisteista. Rakennuksessa on tapahtunut useita merkittäviä 

vesivahinkoja, viimeisin tämän tutkimuksen alkaessa lokakuussa 2017. Tämän 

vuoksi muun muassa kellaritilojen alaosien materiaalit ja irtaimisto sekä 

putkikanaalin eristeet ovat kosteus- ja mikrobivaurioituneet. Lisäksi 

lämmönjakohuoneen altisteet pääsevät kulkeutumaan suoraan rakennuksen 

alla olevaan putkikanaaliin, jota pitkin ne voivat levitä kaikkialle rakennukseen. 

Putkikanaalin sivuhaaran kautta kanaalista on yhteys myös 

liikuntasalirakennukseen. Merkittävin ilmayhteys putkikanaalista 

oleskelutiloihin on eteläpäädyn käytävälle avoimen sähköläpiviennin kautta.  

Putkikanaali on ylipaineinen oleskelutiloihin nähden keskimmäisessä 

porraskäytävässä ja lohkossa 3. Kellaritiloista ja putkikanaalista tulevat altisteet 

voivat siirtyä 2. kerroksen tiloihin myös porraskäytävien kautta. Altisteiden 

pitoisuus 2. kerroksessa on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin 1. 

kerroksessa.  
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Rakennuksessa on saatujen tietojen mukaan tapahtunut myös lukuisia 

kattovuotoja, joista on edelleen havaittavissa merkkejä. Kattovuotojen 

aiheuttamat vauriot voitiin vahvistaa osin myös mittauksin. Kattovuodot ovat 

aiheuttaneet ainakin paikallisia mikrobivaurioita ylä-, väli ja alapohjan 

eristetiloissa. Altisteet kulkeutuvat eristetilassa erityisesti seinien vierustoilla ja 

vapautuvat rakenteiden epätiiveyskohdista. Altisteet voivat kulkeutua myös 

seinän eristetilaan ja vapautua esim. ikkunan alapeitelistan alta. Yläpohjan 

mikrobivauriot ovat todennäköisesti lievempiä kuin ala- ja välipohjan vauriot. 

Ylä- ja välipohjan altisteiden suhteellinen merkitys kasvaa rakennuksen 

pohjoispäätyyn päin mentäessä ja on suhteellisesti suurin lohkossa 4.  

 

Koulurakennuksen lattioiden PVC-laatat ovat käyttöikänsä lopussa ja laattojen 

alla havaittiin joissakin tiloissa kohonneita kosteuksia. Uusien muovimattojen 

alla kosteudet olivat tavanomaisia. Kaikkien pinnoitteiden kemialliset päästöt 

olivat materiaalista mitattuna kuitenkin vähäisiä ja VOC-mittaukset osoittivat 

sisäilmapitoisuuksien olevan hyvin pieniä. Lattiapinnoitteista vapautuvien 

yhdisteiden ei uskota pahentavan oireilua merkittävästi.  

 

Koulurakennuksen ikkunoiden alapeitelistan alla on nähtävissä ilmayhteys 

ulkoseinän eristetilaan useissa tiloissa. Rakennuksessa on alaslaskettuja 

kattoja, joissa on käytetty akustiikkalevyjä. Mitatut mineraalikuitupitoisuudet 

olivat koulurakennuksessa tavanomaisia eikä havaituista pitoisuuksista katsota 

olevan merkittävää haittaa. Ilmaraot on kuitenkin syytä tiivistää. 

 

Rakennuksen putkikanaalissa havaittiin asbestipölyä ja asbestia on Vahanen 

Oy:n haittakartoituksen perusteella myös muissa rakenteissa. Asbestipölylle 

altistuminen on merkittävä terveydellinen riskitekijä pitkällä aikavälillä, mutta 

se ei aiheuta äkillisiä oireita vallitsevissa pitoisuuksissa. 

 

Edellä mainittujen sisäilman altisteiden vaikutusta olennaisesti vahvistavat tai 

laimentavat rakennuksen ilmanvaihto, ilmantiiveys ja painesuhteet. 

Koulurakennus on yleisesti tasapainossa tai lievästi ylipaineinen suurimmassa 

osin tiloja, mikä olennaisesti lieventää altisteiden kulkeutumista 

oleskeluvyöhykkeelle. Tutkimuksessa löydettiin kuitenkin useita näihin 

tekijöihin liittyviä paikallisia puutteita ja sisäilmahaittoja lisääviä tekijöitä. 

Rakennuksen lohko 3 ja keskimmäinen porraskäytävä ovat edelleen selvästi 

alipaineisia ulkoilman ja putkikanaalin suhteen, mikä mahdollistaa altisteiden 

johtumisen putkikanaalista ja kellaritilasta porraskäytävään. Huonetilojen 

seinälistojen ilmanpitävyys on myös paikoitellen heikko. Tilakohtaisten IV-

koneiden tuloilmalaitteiden edessä oli luokissa esteitä, jolloin ilmanjako ei toimi 

suunnitellusti. 

 

Koko rakennusta kokonaisuutena tarkastellen ja Työterveyslaitoksen 

altististumisolosuhdeluokituksen (”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien 

selvittämiseen”) mukaan koulurakennuksessa tavanomaisesta poikkeava 

olosuhde on erittäin todennäköinen. Terveydelle vahingollisen altistumisen 

todennäköisyys on suurin rakennuksen eteläpäädyssä ja 1. kerroksessa 
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lohkoissa 1 ja 2. Sisäilman kannalta vähiten ongelmalliset tilat ovat 

pohjoispäädyn uusitut 1. kerroksen käsityötilat, joilla on oma erillinen 

ilmanvaihto. Näissäkin tiloissa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on 

mahdollinen. 

 

Liikuntasalirakennus  

 

Liikuntasalirakennus on jaettu tässä tarkastelussa kolmeen osaan (varsinainen 

liikuntasali ja sen oheistilat, iltapäiväkerhon tilat ja hammashoitola). Kaikkia 

liikuntasalirakennuksen tiloja yhdistävät alapohjan mikrobivauriot, joiden 

todellisesta vakavuudesta ja laajuudesta on vaikeaa saada yksiselitteistä kuvaa 

käytetyllä näytemäärällä. Tutkimuksessa saatiin kuitenkin lukuisia viitteitä 

alapohjan mikrobivaurioista mm. homekoiratarkastuksen avulla. 

Koulurakennuksen ja yhdyskanaalin mikrobiperäisten altisteiden 

kulkeutuminen liikuntasalirakennukseen on kiistatonta. 

 

Iltapäiväkerhon tiloissa merkittävä kokonaisaltistusta lisäävä tekijä on 

lattiapinnoitteen vaurioituminen.  

 

Hammashoitolassa havaittiin mikrobivaurioon viittaavia seikkoja vain 

hammaslääkärituolin kytkentäkotelossa ja ne saattavat rajoittua vain tähän 

kohtaan. Hammashoitolassa mineraalikuidut ovat toinen sisäilmahaitoille 

altistava tekijä. 

 

Liikuntasalin kiertoilmakojeesta löytyi paljasta mineraalivillaa, joka voi 

kulkeutua IV-koneen palvelualueen tiloihin.   

 

Koko rakennusta kokonaisuutena tarkastellen liikuntasalirakennuksessa 

tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen tai todennäköinen. 

Terveydelle vahingollisen altistumisen todennäköisyys vaihtelee tilakohtaisesti. 

Sisäilman kannalta ongelmallisin on iltapäiväkerhon tila. Vähäisintä 

terveydellistä haittaa aiheuttaville tekijöille altistuminen on liikuntasalissa, 

jossa lyhyt keskimääräinen oleskelun kesto pienentää merkittävästi 

mahdollisesti koettuja haittoja. 

13. Yhteenveto tärkeimmistä suositelluista toimenpiteistä 

 

Suositellut toimenpiteet on esitetty alla arvioidussa kiireellisyysjärjestyksessä 

ottaen huomioon toimenpiteen toteuttamiskelpoisuus nopeasti. 

Peruskorjaustasoisia pitkällä aikavälillä tapahtuvia toimenpiteitä ei ole lueteltu. 

  

Koulurakennus 

 

o Kellaritilojen ja putkikanaalin saattaminen alipaineiseksi kaikissa oloissa 

suhteessa kaikkiin oleskelutiloihin sekä kellaritiloihin ja putkikanaaliin 

ilmayhteydessä olevien tilojen rakenteiden tiivistys. 
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o Olemassa olevien vesivahinkojen kartoitus ja korjaustoimenpiteet 

havaintojen mukaisesti (tilat S110, 205, 207B ja 212). 

 

o Käyttäjäkyselyn toistaminen (koulurakennuksen olosuhteet ovat 

merkittävästi muuttuneet aiemmasta loka-marraskuussa 2017). 

 

o Vesikatteen vuotopaikkojen kartoitus ja yläpohjan läpivientien 

tarkastaminen. 

 

o Ikkunoiden alapeitelistan alapuolisen raon tiivistäminen. 

 

o Maanvastaisten rakenteiden (putkikanaali, kellaritilat, 1. kerroksen tilat) 

mikrobivaurioiden korjaaminen tarkempien suunnitelmien perusteella.  

 

Liikuntasalirakennus 

 

o Koulurakennukseen johtavan yhdyskanaalin luukun tiivistäminen 

siivouskomerossa ja yhdyskanaalin alipaineisuuden varmistaminen. 

 

o Ikkunoiden alapeitelistan alapuolisen raon tiivistäminen hammashoitolassa 

ja iltapäiväkerhossa. 

 

o Liikuntasalin tiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen mineraalikuitulähteen 

suojaaminen tai poistaminen. 

 

o Maanvastaisten rakenteiden mikrobivaurioiden korjaaminen tarkempien 

suunnitelmien perusteella.  

 

 

 

 

Vantaalla 12.1.2017 

 

 

 
Olavi Vaittinen, dosentti 

Rakennusterveysasiantuntija, VTT-C-21675-26-15 

Inspector Sec Oy 

Puhelin: 050 464 7201 

Sähköposti: olavi.vaittinen@inspectorsec.fi 
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Liitteet: 

 

1. Pohjakartta ja näytteenottotilat 

2. Tallentavat mittaukset, tilat 

3. Tallentavat mittaukset, tulokset (Inspector Sec Oy) 

4. Analyysivastaus, VOC-analyysi materiaalinäytteestä (Työterveyslaitos) 

5. Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (Inspecta Kiwalab) 

6. Raportti, ilmanvaihtojärjestelmät (Satpa) 

7. Raportti, LVI-tekniikka (Satpa) 

8. Raportti, sähkötekniikka (Satpa) 

9. Analyysivastaus, teolliset mineraalivillakuidut (AHA-LAB Oy) 

10. Analyysivastaus, pölyn koostumus (AHA-LAB Oy) 

11. Testausseloste, sisäilman VOC-analyysi (Metropolilab Oy) 

12. Testausseloste, sisäilman mikrobit (Metropolilab Oy) 

13. Kiinteistön homekoiratarkastusraportti (Espoon Homekoirat) 

14. Analyysivastaus, asbestin määritys rakennusmateriaalista (AHA-LAB Oy) 

15. Tulosseloste, sisäilman radonmittaus (Säteilyturvakeskus) 

 


