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Sisäilma- ja kuntotutkimus



TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

 Koulurakennus ja liikuntasalirakennus: kaikki tilat

 Kenttätutkimukset: lokakuu 2017 – tammikuu 2018

 Inspector Sec Oy 

 Vahve Oy

 Satpa Oy

 Espoon Homekoirat Oy

 (NindUX Oy)

 Raportti: 52 sivua + 183 sivua liitteitä



TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

 Sisäilmatutkimus: mikrobit, VOC-yhdisteet, mineraalikuidut, 

paine-erot, hiilidioksidi, lämpötila, suhteellinen kosteus, radon

 Kuntotutkimus: rakenteet (kosteus- ja mikrobivauriot) ja ilmavuotoreitit, LVIS

 Homekoiratarkastus

 Käyttäjäkysely (NindUX Oy)

 Aiemmat tutkimukset ja selvitykset

 Henkilökunnan (ja vierailijoiden) haastattelut



TUTKIMUSTULOKSET, YLEISTÄ

Molemmat rakennukset n. 50 vuotta vanhoja (1969 ja 1971)

 Rakenteet ja tekniset ratkaisut osin vanhentuneita tai käyttöikänsä lopussa

 Rakenteisiin ja teknisiin järjestelmiin on kohdistunut erilaisia rasituksia

(kattovuotoja, vesivahinkoja jne.)

 Tehty lukuisia, usein paikallisia ja tilapäisluonteisia korjauksia

(suurimmat korjaukset käsityötilat ja keittiön muuttaminen luokkahuoneiksi)

 Tekniset järjestelmät (IV, sähkö, viemäröinti) välttävässä tai tyydyttävässä kunnossa

Molemmissa rakennuksissa oireillaan; oireilu koettiin selvästi 

rakennuksesta johtuvaksi



TUTKIMUSTULOKSET, MIKROBIT

Materiaalinäytteitä ulkoseinistä, ala-, väli- ja yläpohjista sekä putkikanaalista 

(11 + 6 kpl)

 Näytteenottopaikkojen valinnassa hyödynnettiin homekoiratarkastuksen merkintöjä

 Näytteistä 9/17 viite tai vahva viite vauriosta, kaikista rakenteista

 Sisäilman mikrobinäytteet (4 kpl)

 Sisäilman mikrobipitoisuudet ja tunnistetut homesienisuvustot tavanomaisia



TUTKIMUSTULOKSET, KEMIALLISET

 Materiaalinäytteitä lattiapinnoitteista (6 kpl)

 Työterveyslaitoksen viitearvon ylitys iltapäiväkerhon tiloissa (selvä) ja 

koulupsykologin huoneessa (lievä) 

 Sisäilman VOC-näytteitä (9 kpl)

 Työterveyslaitoksen viitearvon ylitys iltapäiväkerhon tiloissa; 

muutoin jopa alhaiset pitoisuudet

 Käsityöluokissa kumiin viittaavaa hajua, jonka aiheuttaja ei selvinnyt tutkimuksessa

 Radon-mittaukset (4 kpl): ei viitearvon ylityksiä



TUTKIMUSTULOKSET, MINERAALIKUIDUT

 Mineraalikuitunäytteet, 2 viikon laskeuma-aika (6 kpl)

 Työterveyslaitoksen viitearvon ylitys suuhygienistin tiloissa

 Molemmissa rakennuksissa ikkunoiden alalistan alla ilmarako, 

josta yhteys sisäilmaan ja mineraalivillaa näkyvissä

 Liikuntasalirakennuksen IV-koneessa mahdollinen mineraalikuitulähde



TUTKIMUSTULOKSET, PAINE-EROT

 Tallentavat mittaukset tilan ja ulkoilman välillä (9 kpl)

 Koulurakennus pääasiassa lievästi ylipaineinen; yksi lohko alipaineinen

 Putkikanaali lievästi alipaineinen yhtä lohkoa lukuun ottamatta

 Ilmavuotoja ja -yhteyksiä kellaritilojen, putkikanaalin ja oleskelutilojen välillä; 

ilmayhteydet nyt suurelta osin korjattu

 Ilmavuotoja ikkunoiden alalistan alta ja pilareiden vierestä

 Liikuntasalirakennus hammashoitolaa lukuun ottamatta alipaineinen

 Ilmanvaihto toimii nykyisin 24/7 samoilla asetuksilla (koulurakennus)



TUTKIMUSTULOKSET, OLOSUHDEMITTAUKSET

 Tallentavat mittaukset: hiilidioksidipitoisuus, lämpötila, suhteellinen kosteus (9 kpl)

 Kaikkien tilojen hiilidioksidipitoisuus ohjearvojen alapuolella; 

tutkimuksen perusteella ilmanvaihto on riittävä

 Useimpien tilojen lämpötila hyvä;

joissakin tiloissa lämpötilat kohoavat käytön aikana liikaa

 Suhteellinen kosteus määräytyy pääasiassa ulkoilman olojen mukaan;

talvella alhainen suhteellinen kosteus voi pahentaa oireita



JOHTOPÄÄTÖKSET, KOULURAKENNUS

 Merkittävin haitta aiheutuu mikrobiperäisistä altisteista

 Mikrobivaurioita eri rakenteissa (erityisesti kellaritilat ja putkikanaali)

 Putkikanaali edesauttaa altisteiden kulkeutumista

 Paikallisia mikrobivaurioita ala-, väli- ja yläpohjan sekä ulkoseinien eristetiloissa

 Altisteet kulkeutuvat eristetilassa ja vapautuvat rakenteiden epätiiveyskohdista

 Yksi rakennuksen lohkoista alipaineinen: altisteet siirtyvät helpommin sisätiloihin

 Altistumisolosuhde erittäin todennäköinen  

(Työterveyslaitoksen ohjeen mukainen  arvio)



TOIMENPIDE-EHDOTUS, KOULURAKENNUS

 Kellaritilat ja putkikanaali alipaineistetaan

 Oleskelutilat ylipaineistetaan

 Ilmayhteydet ja -vuodot tukitaan ja tiivistetään

 Olemassaolevat vesivahingot kartoitetaan ja korjataan

 Ikkunoiden alalistan alapuoliset raot tiivistetään

 Käyttäjäkysely toistetaan

 Uusien vahinkojen synty ehkäistään: vesikatteen vaurioiden ja puutteiden

ja salaojien kunnon tarkastaminen ja korjaaminen

 Tilankäyttäjien tilannetta seurataan aktiivisesti    



JOHTOPÄÄTÖKSET, LIIKUNTASALIRAKENNUS

Mikrobivaurioita alapohjassa

 Vaurioiden todellisesta laajuudesta ja vakavuudesta ei kattavaa kuvaa 

käytetyllä näytemäärällä (lukuisia viitteitä homekoiratarkastuksessa)

 Iltapäiväkerhossa altistusta lisää lattiapinnoitteen vaurioituminen

 Hammashoitolan suuhygienistin huoneessa mineraalikuituja

 Liikuntasalin kiertoilmakojeessa paljasta mineraalivillaa

 Altistumisolosuhde mahdollinen tai todennäköinen 

(Työterveyslaitoksen ohjeen mukainen  arvio)



TOIMENPIDE-EHDOTUS, LIIKUNTASALIRAKENNUS

 Ikkunoiden alalistan alla olevan raon tiivistäminen

 Ilmanvaihtokoneen mineraalikuitulähteen vaihtaminen tai suojaaminen

Maanvastaisten rakenteiden korjaaminen rakennuksen tulevan käytön 

vaatimusten mukaisesti

 Tilankäyttäjien tilannetta seurataan aktiivisesti


