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Tutkimuskohde ja tutkimuksen tavoite

2

■ Kirkkonummen koulukeskus

■ Koostuu viidestä eri rakennuksesta

▪ A-osa: rakennettu 1960-luvulla, laajennettu 1970- ja 

1990-luvuilla 

▪ B-osa: rakennettu 1970-luvulla, peruskorjattu 2000-

luvulla

▪ C- ja D-osat: rakennettu 1979, peruskorjaus 2000-

luvulla

▪ E-osa: rakennettu 1969, peruskorjaus 2000-luvulla

▪ F-osa: rakennettu 1990, alkuperäiskuntoinen

▪ K-osa: valmistunut 1961, pintaremonttia 1997

■ Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakenteiden 

ja teknisten järjestelmien kuntoa ja 

korjaustarvetta sekä arvioida sisäilman-

laatuun vaikuttavia tekijöitä. 
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Suoritetut tutkimukset
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■ Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset

■ Rakennustekniikka (rakenteiden toteutustapa ja kunto, kosteusmittaukset, 

näytteenotot, ilmatiiveystutkimukset, haitta-ainekartoitus)

■ Ilmanvaihdon tutkimukset

■ Sisäilman olosuhdeseuranta, paine-erot, mineraalivillakuidut, VOC-ilmanäytteet

■ Lämpö-, vesi- ja sähköjärjestelmien kuntoarvio

■ Viemäreiden toiminnan arviointi
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Tutkimustulokset, alapohjat
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■ Osassa koulurakennuksia alapohjarakenteissa on sisäilman laatua heikentäviä vaurioituneita 

rakenteita.

■ 1960- ja 1970-luvuilla yleisesti käytettyjä rakenneratkaisuja, nykytiedon mukaan kosteusteknisiä 

riskirakenteita:

■ Kaksoislaattarakenteet, joissa herkästi kosteusvaurioituva lämmöneriste kahden betonilaatan välissä (A-

osan alkuperäinen osuus, E-osa, B-osa ja K-osa)

■ Tuulettumattomia ryömintätiloja, joihin on jätetty muottilaudat (A-osan alkuperäinen osa ja E-osa)

■ Lämmöneristekerrokset ovat mikrobivaurioituneet jo valmistusvaiheessa tai rakennuksen käytön aikana 

(mm. runsaat pesuvedet, putkirikot)
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Tutkimustulokset, alapohjat
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■ 1970- ja 1990-luvuilla rakennetuissa osissa alapohjat on ontelolaattarakenteisia ja EPS-
lämmöneristettyjä. (A-osan laajennus, F-osa, C-osa, D-osa)

■ Rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia

■ Alapohjarakenteet ovat ryömintätilallisia, osaa ryömintätiloista ei ole tuuletettu

■ Ryömintätiloissa on paikoin merkkejä kosteusrasituksesta

■ Ryömintätiloihin on paikoin jätetty rakennusjätteitä

■ Paikallisia kosteita alueita lattiapinnoitteiden alapuolella

■ Paikallisia lattiapäällysteiden vaurioita

■ Alapohjarakenteita ei ole toteutettu ilmatiiviisti ja rakenneliitoksista on ilmavuotoja

■ Ilmavuotojen mukana ryömintätiloista ja mikrobivaurioituneista lämmöneristemateriaaleista voi 
kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan
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Tutkimustulokset, ulkoseinät
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■ Pääsääntöisesti alkuperäiskuntoiset ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili 

tai tiili-villa-betoni –rakenteisia.

■ Kosteustekninen toiminta on heikko, koska ulkokuoren 

tiilimuurauksen taakse kulkeutuu helposti ulkopuolista 

kosteusrasitusta 

■ Rakenteissa ei pääsääntöisesti ole tuuletusrakoa, jolloin kosteus 

siirtyy lämmöneristekerrokseen, joka voi mikrobivaurioitua.

■ Osittain rakennuksissa on puurunkoisia, lämmöneristettyjä ja 

levytettyjä ulkoseinärakenteita.

■ Höyrynsulkujen liitokset eivät ole tiiviitä (A-osa) tai 

höyrynsulkukerros puuttuu (E-osa)

■ F-osan betonisandwich-ulkoseinät, B-osan peruskorjatut 

ulkoseinät sekä A-osan laajennusosan ulkoseinät ovat 

kosteusteknisesti toimivia rakenteita.
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Tutkimustulokset, ulkoseinät
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■ Ulkoseinärakenteita on kosteusvaurioitunut

■ Viistosateet, toimimaton sadevedenpoisto ja toimimattomat pellitykset aiheuttavat kosteusrasitusta

■ Mikrobivaurioita on syntynyt paikoin lämmöneristekerroksiin ja puu- ja levyrakenteisiin

■ Rakenteet eivät ole ilmatiiviitä

■ Höyrynsulkujen liitokset eivät ole tiiviitä tai höyrynsulkukerros puuttuu 

■ Betonisen sisäkuoren tai tiilimuurauksen rakenneliittymät eivät ole tiiviitä

■ Ilmavirtausten mukana sisäilmaan voi kulkeutua epäpuhtauksia 

vaurioituneista materiaaleista
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Tutkimustulokset, välipohjat, väliseinät ja sisätilat
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■ Rakennusten välipohjat ovat pääsääntöisesti ontelolaatta- tai massiivibetonirakenteisia

■ Paikoin yksittäisiä puukoolattuja ja eristettyjä välipohjia, joissa havaittiin mikrobivaurioita

■ Rakennuksiin on laajennusten myötä jäänyt sisätiloihin vanhoja ulkoseiniä (A-osa ja E-osa), jotka 

nykyisellään toimivat väliseininä

■ Vanhojen ulkoseinien mahdollisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneet lämmöneristeet ovat yhteydessä 

sisäilmaan. 

■ Rakennuksissa on runsaasti hormeja ja kotelointeja, joissa on epäpuhtauslähteitä

■ Avoimia mineraalivillalämmöneristeitä

■ Putki- ja vesikaton vuodoista mikrobivaurioituneita materiaaleja

■ Epätiiviitä läpivientejä esimerkiksi alapohjatiloihin

■ Epäpuhtauksia voi kulkeutua sisäilmaan, koska paikalliset vauriot sijaitsevat sisätiloissa
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Tutkimustulokset, välipohjat, väliseinät ja sisätilat
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■ Sisätiloissa on paikallisia käytöstä aiheutuneita kosteusvauriojälkiä (putkivuodot, runsaat 
pesuvedet)

■ Alaslaskettujen kattojen yläpuolisissa tiloissa havaittiin monin paikoin avoimia 
mineraalivillaeristeitä

■ Tilojen akustiikkalevyinä on käytetty reunoiltaan avoimia mineraalivillalevyjä

■ Avoimista mineraalivillaeristeistä voi irrota ilmavirtojen mukana kuituja sisäilmaan
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Tutkimustulokset, yläpohjat
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■ Yläpohjat ovat betonirakenteisia ja mineraali- tai puhallusvillalla eristettyjä.

■ Vesikaton rakenteet ovat puisia. Vesikatteena on konesaumattu pelti, jonka alapuolella on osin 

aluskate, tai bitumikermikate. Aluskatteissa on paikoin reikiä ja epätiiveyskohtia.

■ Yläpohjien puurakenteissa ja lämmöneristeissä on näkyvissä paikallisia kosteusvaurioita

■ Yläpohjien rakenneliittymät eivät ole tiiviitä, jolloin ilmavirtauksien mukana sisätiloihin voi kulkeutua 

epäpuhtauksia.
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Tutkimustulokset, piha-alueet
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■ Paikoin pinta- ja sadevesien poisohjauksessa on puutteita. Sadevedet kulkeutuvat ulkoseinä- tai 

sokkelirakenteeseen.

■ Rakennuksen vierustoilla on painanteita, jotka keräävät sade- ja sulamisvesiä ja lisäävät alapohjien 

kosteusrasitusta.
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Tutkimustulokset, ilmanvaihto

Havaittuja vikoja:

▪ IV-järjestelmissä satunnaisia kuitulähteitä

▪ Raitisilmanoton lumisuojaus puutteellista 

(koneet ja suodattimet kastuvat)

▪ Kanavissa/koneissa/suodattimissa vuotoja

12

Pääilmanvaihtokoneet Palvelualue Asennusvuosi

321 TK A-osan 2-kerroksinen pääsiipi 2001

322 TK A-osan liikuntasali 2006

323 TK A-osan musiikkiluokka 2006

Pukuhuoneiden iv-koneet, 2kpl A-osan liikuntasalin pukuhuoneet 2003

331 TK B-osa 2001

341 TK Auditorio 2002

342 TK C-osa, luokat 2002

343 TK C-osa, mediateekki + pohj. ruokala 2002

344 TK C-osa, keittiö 2002

351 TK D-osa terv.hoit.tilat, C-osa etel. ruokala 2002

352 TK D-osa, liikuntasali ja pukuhuoneet 2002

301 TK E-osa 2005

Kerhotilan kone E-osa kellarin kerhotila 2008

306 TK F-osa 1989

”K”  TK K-rakennus 2012

Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto kaikissa rakennuksissa

Ilmanvaihtokoneet pääosin 2000-

luvulta, poikkeuksena F-osan kone 

vuodelta 1989

Ilmanvaihtojärjestelmät varustettu 

pääosin lämmön talteenotolla 

(poikkeuksena C-osan keittiö), IV-

järjestelmien energiatehokkuus 

hyvää tasoa
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■ Tutkimustulokset, 

ilmanvaihto, 

esimerkkejä, A-

rakennus, iv-kone 

321 TK

13
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Tutkimustulokset, paine-ero
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■ Rakennuksiin suositellaan tasapainotilaa ulkovaipan yli mitattuna.

■ Voimakkaan alipaineen vaikutuksesta rakenteisiin ja tilojen välille voi muodostua 

hallitsemattomia ilmavirtauksia, joiden mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia.

■ Ylipaine voi aiheuttaa sisäilman kosteuden siirtymistä rakenteisiin ja tiivistymisriskin 

pinnoille tai tiiviisiin rakennekerroksiin.

■ Paine-eroja mitattiin rakennuksen ulkovaipan yli 7-14 vrk mittausjaksoina.

■ Lisäksi mitattiin koulurakennuksien alapohjatilojen ja sisäilman välistä paine-eroa
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Tutkimustulokset, paine-ero

■ Sisätilojen ja alapohjan välillä esiintyi säännönmukaisesti alipaineisuutta, jolloin alapohjasta 

voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan

■ Sisätilojen ja ulkoilman väliset paine-erot olivat pääosin hyvällä tasolla, selvästi suositeltua 

suurempaa säännöllistä alipaineisuutta esiintyi B- ja E-rakennuksissa (B ~40 Pa, E ~15 Pa)

■ Ilmanvaihdon toiminta-ajat ja tilojen ovien kiinni/auki pitäminen näkyy paine-erojen 

vaihteluna.

■ Epäpuhtauksia voi kulkeutua mikrobivaurioituneista rakennusmateriaaleista.

■ Rakenteiden tulee olla tiiviitä ja korvausilman tulla tarpeen mukaan hallittua reittiä pitkin 

tuloilmajärjestelmästä.

▪ Ilmanvaihdon ja käyntiaikojen säätö siten, että alipaineisia jaksoja ei synny

▪ Alapohjien tehokkaampi alipaineistaminen



© Kiwa Inspecta Kiwa Inspecta

Tutkimustulokset, sisäilman olosuhteet
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■ Asumisterveysasetuksessa (545/2015) on huoneilman lämpötilan toimenpiderajaksi 

määritelty lämmityskaudella +20 °C…+26 °C. 

▪ Koulurakennuksen lämpötilat olivat 15,4 °C … 26,2 °C

■ Paikoin lämpötilat kävivät hetkellisesti toimenpiderajan alapuolella, myös hetkellistä 

ylilämpöisyyttä esiintyi (F-rakennus, luokkatila F211)

■ Lämpötilaan vaikuttavat ulkoilman lämpötila (pakkanen), tilojen 

käyttöaste/käyttäjämäärät, käytetyt rakenneratkaisut, vetoisuus (ilmavuodot ulkoa, 

rakenteiden tiiveys ja tilojen alipaineisuus)

■ Sisäilman kosteudelle ei ole toimenpiderajoja. Kosteus ei saa olla niin suuri, että 

sitä aiheutuu rakenteissa tai laitteissa mikrobikasvun riskiä (alle 60 %).

▪ Koulurakennuksen arvot vaihtelivat välillä 2,0 % … 47 %. 

▪ Sisäilman suhteellinen kosteus oli tavanomainen. Talvella sisäilma voi olla ajoittain erittäin 

kuivaa.
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Tutkimustulokset, sisäilman olosuhteet
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■ Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja 

ylittyy, jos pitoisuus on suurempi kuin 1500 ppm. 

▪ F-rakennuksessa havaittiin hetkellisiä toimenpiderajan ylityksiä (syynä mahdollisesti iv-

koneen pysähtyminen)

▪ C-rakennuksessa niin ikään hetkellinen toimenpiderajan ylitys luokassa C107 (syynä 

todennäköisesti tilan heikko huuhtoutuminen tuloilman osalta)

■ Muilta osin rakennusten hiilidioksidipitoisuudet viittaavat tilojen ilmanvaihtuvuuden 

olevan käyttäjämääriin nähden riittävä. 

■ Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittauksissa ei havaittu 

pintamateriaalien vaurioitumiseen viittaavia tuloksia.
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Tutkimustulokset, kuituanalyysit
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■ Kuitunäytteillä tutkitaan sisäympäristössä olevia mineraalikuituja.

■ Tyypillisiä kuitulähteitä ilmanvaihdon rikkinäiset äänenvaimentimet, alakatto- tai 

akustiikkalevyjen avoimet reunat, avoimet mineraalivillat läpivientien tiivisteissä

■ Kuitunäytteitä otettiin kaikista rakennuksista.

■ Asumisterveysasetuksen toimenpideraja 0,2 kpl/cm². 

■ Kaikissa rakennuksissa oli toimenpiderajan ylittäviä kuitunäytteitä

■ Kuitulähteet tulee kartoittaa ja kapseloida sekä sisätiloissa että ilmanvaihdon osalta
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Altistumisolosuhteiden arviointi
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■ Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan haitallinen altistumisolosuhde arvioidaan 

neliportaisella asteikolla: 

■ epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen, erittäin todennäköinen

■ Altistumisolosuhteen arviointi on neljän eri tekijän yhteisvaikutus

■ Mikrobivaurioiden laajuus rakenteissa

■ Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä ja paine-erot

■ Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun

■ Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet
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Koulurakennuks

en osa

Altistumisolosuhteen 

todennäköisyys

Mikrobivaurioiden 

laajuus 

rakenteissa

Ilmayhteys 

epäpuhtauslähteestä 

sisäilmaan ja paine-ero

Ilmanvaihto-järjestelmän 

vaikutus

Rakennuksesta peräisin olevat 

epäpuhtaudet

A-osa Todennäköinen Alapohjassa ja 

ulkoseinissä laajoja 

ja toistuvia.

Yläpohjassa 

paikallisia.

Toistuvia epätiiveyskohtia.

Sisäilma ajoittain alipaineinen 

ryömintätilaan nähden

Mineraalivilla- kuitulähteitä. 

Hiilidioksidipitoisuus ok.

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia. 

Avoimia mineraalivillapintoja 

alakattorakenteissa. Lattiamattojen ja 

kiinnitysliimojen vaurioitumista.

E-osa Erittäin 

todennäköinen

Alapohjissa ja 

ulkoseinissä laajoja 

ja toistuvia. 

Toistuvia epätiiveyskohtia.

Sisäilma pääsääntöisesti 

alipaineista ryömintätilaan ja 

ulkoilmaan nähden.

Kuitulähteitä ei havaittu

Hiilidioksidipitoisuus ok.

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia.

Avoimia paikallisia mineraalivillapintoja 

väliseinärakenteissa.

F-osa Mahdollinen Ulkoseinärakenteis

sa ja välipohjan 

ääneneristys-

materiaalissa 

paikallisia.

Paikallisia epätiiveyskohtia. 

Sisätilat alipaineisia ulkoilmaan ja 

ryömintätilaan nähden.

Mineraalivillakuitulähteitä.

Hiilidioksidi-pitoisuuksissa 

ylityksiä (syynä koneen 

pysähtyminen?)

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia.

B-osa Todennäköinen Alapohjassa 

toistuvia ja laajoja.

Paikallisia epätiiveyskohtia. 

Voimakkaita alipaineisia jaksoja.

Kuitulähteitä ei havaittu

Hiilidioksidipitoisuus ok.

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia.

K-osa Todennäköinen Alapohjassa 

mahdollisia laajoja 

ja toistuvia

Paikallisia epätiiveyskohtia. 

Paikallisesti alipaineisia jaksoja.

Kuitulähteitä ei havaittu

Hiilidioksidipitoisuus ok.

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia.

C-osa Todennäköinen, 

yksittäisissä tiloissa 

erittäin 

todennäköinen

Ulkoseinärakenteis

sa laajoja ja 

toistuvia. 

Väliseinissä ja 

pintarakenteissa 

paikallisia vaurioita.

Paikallisia epätiiveyskohtia

Paine-ero ulkoilmaan hyvällä 

tasolla

Sisätilat jatkuvasti alipaineiset 

alapohjatilaan nähden

Mineraalivillakuitulähteitä.

Hiilidioksidi-pitoisuuksissa 

yksittäinen ylitys

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia.

Avoimia mineraalivillapintoja 

alakattorakenteissa.

D-osa Todennäköinen Ulkoseinärakenteis

sa toistuvia

Paikallisia epätiiveyskohtia.

Sisätilat alipaineiset alapohjaan 

nähden

Mineraalivillakuitulähteitä.

Hiilidioksidipitoisuus ok.

Kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia. 

Avoimia mineraalivillapintoja 

alakattorakenteissa. Lattiamattojen paikallista 

vaurioitumista
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Toimenpide-ehdotukset 10 vuoden elinkaaren ajaksi
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Rakennustekniikka:

■ Peruskorjatut ja uudempien osien rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, joille ei ole 

tarvetta suorittaa laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä.

■ Mikrobivaurioituneiden alapohja- ja ulkoseinärakenteiden liitokset, läpiviennit ja kulkuluukut 

tulee tiivistyskorjata niin, että rakenteiden läpi ei ole ilmavuotoreittejä.

■ Sisäpinnoilla ja sisätiloissa olevat mikrobivaurioituneet materiaalit poistetaan tai kapseloidaan 

niin, että ilmavirtoja rakenteiden läpi ei synny.

■ Kuitulähteiden kapselointi ja tehostettu siivous.

■ Pintavesien poisohjauksen tehostaminen.
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Toimenpide-ehdotukset 10 vuoden elinkaaren ajaksi
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Ilmanvaihto:

■ Nykyisten iv-järjestelmien käyttöä voidaan turvallisesti jatkaa 10 vuotta, kun suoritetaan 

normaalit säännölliset huoltotoimenpiteet ja korjataan havaitut puutteet

■ Ilmanvaihtojärjestelmien ohivuodot ja kuitulähteiden kapselointi

■ Ilmanvaihtokanavien nuohous

■ Alapohjatilojen alipaineistusta tulee parantaa
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Trust, Quality &  Progress


