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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kirkkonummen kirkonkylän keskuskoulun B- ja K-osien sisäil-
mariskejä peruskorjauksen lähtötiedoiksi. Tulevien korjausten käyttöikätavoite on 10 vuotta rakennuk-
sen käyttötarkoituksen pysyessä samana. Tutkimuskokonaisuus sisälsi teknisten järjestelmien ja ra-
kenteiden kosteustekniseen kuntoon liittyviä tutkimuksia. 

Tutkimuksissa havaittiin puutteita rakenteiden rakennusfysikaalisessa toiminnassa sekä sisäilman 
laatuun vaikuttavia puutteita ja riskejä. Seuraavassa on esitetty tärkeimmät havainnot ja tulokset. 

HUOM! B- ja K-osiin ei kohdistettu rakenneavauksia. Yleiskatselmoinnissa tehtyjä havaintoja on ver-
rattu viereisissä, samaan aikaan rakennetuissa kiinteistöissä suoritettuihin tutkimuksiin ja havaintoihin. 
Johtopäätökset on tehty edellä mainitun vertailun perusteella. 

B-osa 

Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 

Alapohjarakenteet ovat betonirakenteita kantavan rakenteen yläpuolisella lämmöneristeellä ja pintabe-
tonilaatalla. Alapohjan alla kulkee ainakin osittain kanaalitilaa. 

Lämmöneristekerroksena toimiva hormirakenteista havaittu lastuvillaeriste on todennäköisesti mikrobi-
vaurioitunut. Lisäksi kanaalitilassa havaittiin putkia, joissa eristemateriaalina käytettyyn mineraalivil-
laan on syntynyt todennäköisesti mikrobikasvustoja. Osassa tiloja havaittiin poikkeavaa mikrobivauri-
oihin viittaavaa hajua. Hormirakenteissa olevien luukkujen avauksista havaittiin lisäksi ilmavirtaus ala-
pohjan ja sisäilman välillä, joten epäpuhtauksien pääsy alapohjarakenteen vaurioista sisäilmaan on 
erittäin todennäköistä. Alapohjan läpi kulkevien putkien, sähköjohtojen ym. läpivientien yhteydessä 
havaittiin lisäksi epätiiveyskohtia, joista aiheutuu todennäköisesti ilmavuotoa alapohjasta sisäilmaan. 

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

Ulkoseinärakenteet ovat uusittuja eikä niissä havaittu vauriota. Riski sisäilman laadun heikkenemiselle 
ulkoseinärakenteiden osalta on epätodennäköinen 

Väliseinät, hormit ja tilapinnat 

Alakattojen pintamateriaalina on käytetty mineraalivillalevytyksiä, joiden reunat ja yläosa ovat avoimia 
villapintoja. Alakattolevyinä on myös käytetty heikosti kosteusrasitusta kestäviä lastuvillalevyjä, joihin 
on mahdollisesti syntynyt mikrobivaurioita vanhoista kattovuodoista. Vanhoista vesikattovuodoista 
havaittiin viitteitä yksittäisissä alakattoverhoiluissa. 

Hormirakenteista havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa hajua sekä mineraalivillaisia putkieristeitä, joi-
hin on todennäköisesti syntynyt mikrobikasvustoja kondenssiveden aiheuttaman kosteusrasituksen 
seurauksena. Hormirakenteiden tarkastusluukut ovat tiivistämättömiä ja lisäksi hormien levyverhoiluis-
sa havaittiin yksittäisiä mekaanisten iskujen aiheuttamia reikiä. 

Tilapinnoissa on kulumisen ja ikääntymisen aiheuttamia vaurioita erityistesti työsalissa. 

IV-konehuoneessa havaittiin avoimia villapintoja ja käynti IV-konehuoneeseen tapahtuu käytävällä 
sijaitsevien kulkutikkaiden ja avoimen käyntiluukun kautta. Käytävällä havaittiin mineraalivillakuituihin 
viittaavaa hajua, joten myös IV-konehuoneen villapinnoilta pääsee todennäköisesti mineraalivillakuitu-
ja sisäilmaan. 

Tilapinnoilla havaitut kuitulähteet sekä mahdolliset tilapinnoilla ja hormeissa esiintyvät mikrobivauriot 
heikentävät todennäköisesti sisäilman laatua. 

Vesikatot ja yläpohja 

Yläpohjan eristeenä on mineraalivilloitus ja vesikatteena konesaumattu peltikate, joka on uusittu 2003.   

Yläpohjan lämmöneristeisiin on kohdistunut aiemmin kosteusrasitusta vanhan vesikatteen vuodoista. 
Lämmöneristeitä ei ole uusittu ja yläpohjarakenteissa on mahdollisesti piileviä mikrobikasvustoja. Si-
säilman laadun heikkeneminen yläpohja- ja vesikattorakenteiden piilevistä vaurioista on mahdollista. 

Ilmanvaihto ja olosuhdemittaukset 

B-rakennuksessa havaittiin erittäin suurta alipaineisuutta ulkoilmaan nähden, mikä voi johtaa epäpuh-
tauksien kulkeutumiseen sisäilmaan. 

Hiilidioksidiseurannoissa ei havaittu toimenpiderajojen ylityksiä. Kuitulaskeumanäytteissä havaittiin 
toimenpiderajojen ylityksiä, mutta ilmanvaihtojärjestelmässä ei havaittu kuitulähteitä, joten havaitut 
kuidut ovat todennäköisesti peräisin muualta rakennuksesta. 
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Korjaustoimenpiteet 

Tavoiteltu 10 vuoden tekninen käyttöikä voidaan saavuttaa tiivistämällä rakenteissa olevat epätiiveys-
kohdat sekä uusimalla alakattoverhoilut ja poistamalla kuitulähteet IV-konehuoneesta (pinnoitus / pö-
lynsidonta käsittely). Lisäksi rakennuksen ilmamäärät ja ilmanvaihdon käyntiajat tulee säätää siten, 
että painesuhteet saadaan paremmin hallintaan ja liiallisesta alipaineisuudesta päästään eroon. 

Korjauksiin suositellaan ryhdyttävän 0 – 1 vuoden kuluessa. 

 

K-osa 

Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 

Rakennuksen osalla on todennäköisesti alapohjan kantavana rakenteena betonilaatta yläpuolisella 
lastuvillalämmöneristeellä (toja) sekä pintabetonilaatalla. Rakenteet vastaavat todennäköisesti A-osan 
rakenteita (rakennusvuosi/-aikakausi sama).  

A-osalla lämmöneristeenä olevan lastuvillalevyn havaittiin olevan mikrobivaurioitunut ja lämmöneriste-
tilasta havaittiin ilmayhteys sisäilmaan pintabetonilaatan ja seinien liitoskohdilta sekä läpivientien kaut-
ta, joten myös K-osalla on mahdollisuus sisäilman laadun heikkenemiselle alapohjarakenteen vauriois-
ta. 

Ulkoseinärakenteet 

Rakennuksen ulkoseinät ovat tuulettumattomia tiili-villa-tiili -rakenteita ja yläpohjan osalta levyverhoil-
tuja puurakenteita. Ikkunat ovat uusittuja MSE-tyypin ikkunoita. 

A-osalla havaittiin vastaavissa ulkoseinärakenteissa mikrobivaurioita, joten myös K-osalla on todennä-
köisesti ainakin paikallisesti vaurioituneita lämmöneristeitä ulkoseinärakenteissa. Tiiliverhoilun tuule-
tusraon puuttumisen vuoksi ulkoseinän lämmöneristeenä oleva mineraalivilla on julkisivun tiiliverhoilun 
sisäpintaa vasten, jolloin tiiliverhoiluun kohdistuva sadevesien aiheuttama kosteusrasitus pääsee eris-
tetilaan vastaavalla tavalla, kuin A-osalla. Ulkoseinän sisäpuolisissa rakenteissa havaittiin osassa 
tiloista halkeamien ja liitoskohtien kautta ilmavuotokohtia, joten rakenteista pääsee epäpuhtauksia 
vaurioituneista ulkoseinämateriaaleista sisätiloihin. 

Väliseinät ja tilapinnat 
Alakattojen pintamateriaaleina on käytetty reunoistaan avoinna olevia mineraalivillalevyjä. Osa akus-
tiikkalevyistä on uusittu reunoiltaan pinnoitetuilla levyillä. Avoimista mineraalivillapinnoista voi irrota 
kuituja sisäilmaan. Mineraalivillakuidut aiheuttavat yleisesti erilaisia ylähengitysteiden ärsytysoireita. 

Hormirakenteisiin on paikoin kohdistunut vesivahinkoja. Hormikotelot ovat sisäilmaan yhteydessä joko 
avoimien yläosien kautta tai tiivistämättömien luukkujen kautta. 

Ilmanvaihto ja olosuhdemittaukset 

Ilmanvaihdon osalta merkittävimmät K-rakennuksessa tehdyt havainnot liittyivät rakennuksen iv-
koneen yleiseen kuntoon ja huoltoon, kuten suodatinasennusten tiiviyspuutteisiin. 

Hiilidioksidiseurannoissa ei havaittu toimenpiderajojen ylityksiä. Kuitulaskeumanäytteissä havaittiin 
toimenpiderajojen ylityksiä, mutta ilmanvaihtojärjestelmässä ei havaittu kuitulähteitä, joten havaitut 
kuidut ovat todennäköisesti peräisin muualta rakennuksesta. 

Korjaustoimenpiteet 

Tavoiteltu 10 vuoden tekninen käyttöikä voidaan saavuttaa tiivistämällä rakenteissa olevat epätiiveys-
kohdat sekä uusimalla alakattoverhoilut. 

Korjauksiin suositellaan ryhdyttävän 0 – 1 vuoden kuluessa. 
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1. Yleistiedot 

 

Kohde      

Kirkkonummen koulukeskus 

Kirkkotallintie 6 

02400 Kirkkonummi 

 

Tilaaja      

Kirkkonummen kunta 

Kuntatekniikka 

PL 20 

02401 Kirkkonummi 

 

Tilaajan yhteyshenkilö 

Benny Vilander 

Puh. 040 8425 412   

benny.vilander@kirkkonummi.fi 

 

 

 

Tutkimuksen tekijät    

Inspecta Oy 
Sentnerikuja 3 
00440 Helsinki 

etunimi.sukunimi@inspecta.com  

 
Maija Ojala, RI (AMK), RTA, projektipäällikkö, 040 7692 485 
Jyrki Pulkki, tutkimussuunnitelma 
Sami Kallio, RI (AMK), RTA, rakenne- ja kosteustutkimukset, raportointi 050 4673 122 
Ville Ruotsalainen, RI (AMK), rakenne- ja kosteustutkimukset, raportointi 
Tuure Junkkari, rakenne- ja kosteustutkimukset 
Toni Lättilä, rakenne- ja kosteustutkimukset 
Matti Peltonen, rakenne- ja kosteustutkimukset 
Jouko Pekkarinen, DI, IV-tutkimukset, raportointi, 050 4638 120 
Harri Saarinen, LV-järjestelmien kuntoarvio 
Mikko Leimio, sähköjärjestelmien kuntoarvio 
Tero Kontiainen, viemärijärjestelmien toimivuusarvio 
 

 

Tutkimusajankohta: 20.12.2018–maaliskuu.2019 

Raportointi: Maaliskuu-kesäkuu 2019 

 
 

Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset:  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoa ja korjaustarvetta 
sisäilmahaittojen osalta sekä tulevaisuuden tarpeisiin tehtävien muutosten ja peruskorjausten lähtötie-
doiksi. Tilaajan asettama loppuelinkaaren käyttöikätavoite rakennuksille on noin 10 vuotta. 

Tutkimusalueena oli koulukeskuksen B- ja K-osan rakennukset.  

  

Kuva 1. Yleiskuva koulukeskuksesta. 
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2. Kohteen yleiskuvaus 
 Rakennus- ja muutosvuodet:  

o A-osa rakennettu vuonna 1967, laajennettu 1979, laajennus 1998, peruskorjaus 2000-
luvulla 

o B-osa rakennettu 1970, peruskorjaus 2000-luvulla. 
o C- ja D-osat rakennettu 1979, peruskorjaus 2000-luvulla 
o E-osa valmistunut 1969, peruskorjaus 2000-luvulla 
o F-osa valmistunut 1990, alkuperäiskuntoinen 
o K-osa valmistunut 1961 

 Pinta-ala yhteensä: 12 527 m2 

 Tilavuus yhteensä: n. 53 500 m3 

 

 
Kuva 2. Asemakuva ja rakennusten osien nimeäminen. Osien rajat on merkattu punaisella katkoviivalla. Tässä raportissa käsi-
teltävät B- ja K-osat on rajattu sinisellä. 

 

P 
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Kuva 3. B- ja K-osien pohjapiirustukset ja rakennusvuodet 

3. Lähtötiedot 
Lähtötietoina tilaajalta saatiin mm.: 

 Arkkitehti-, rakenne- ja LVI-piirustuksia eri aikakausilta, B-osa. (K-osalta ei ollut käytettävissä 
piirustuksia) 

 Rakennuksissa eri aikoina tehtyjä kuntoarvio-, kosteusmittaus- ja sisäilmatutkimusraportteja 

 Terveystarkastajan tarkastuskertomusraportteja 

 Sisäilmakorjausselvityksiä 

 Sisäilmatyöryhmän pöytäkirjoja 

 Nindux-oirekyselyn tulokset 

 

 

Tiedossa olevia korjaustöitä: 

 B-osan peruskorjaus 2000-luvulla 

 K-osalta ei historiatietoja 

 

  

B-osa 

1970 

K-osa 

1960 
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4. Tutkimusmenetelmät 
 

4.1 Suoritetut tutkimukset 
Tutkimukset suoritettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti. B- ja K-osiin ei kohdistettu rakenneavauksia 
ja tutkimustulokset perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin. Aistinvaraisten havaintojen tuloksia on ver-
rattu koulukeskuksen muissa osissa tehtyihin tutkimuksiin, joissa on avattu vastaavia rakennetyyppejä 
ja otettu materiaalinäytteitä. 

 

3.12.2018 Tarjouspyyntöön liittyvä kokous 

Kohteella pidettiin aloituspalaveri, jossa oli läsnä tutkimusryhmän edustajien lisäksi tilaajan edustajia. 
Kokouksessa käytiin läpi aiempien tutkimusten tuloksia, korjaushistoriaa ja tämän hetken tilannetta 
kohteella sekä tutkimuksen tavoitetta. 

 

20.12.2018 - 18.2.2019 rakenne- ja kosteustutkimukset 

Kohteessa suoritettiin rakenteisiin liittyviä tutkimuksia. Tutkittavalle alueelle suoritettiin yleiskatselmoin-
ti ja pintakosteuskartoitus. Yleiskatselmoinnin yhteydessä avattiin hormien tarkastusluukkuja sekä 
alapohjan luukkuja pistokoeluontoisesti. B- ja K-osiin ei kohdistettu rakenneavauksia. 

 

Tammikuu-huhtikuu 2019 

Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimukset 

 

Tammikuu 2018 Sähkö, lämpö- ja vesijärjestelmien kuntoarvio (erillinen raportti) 

Sähkö, lämpö- ja vesijärjestelmien kuntoa ja korjaustarpeita arvioitiin aistinvaraisin menetelmin. 

 

Tammikuu 2018, Viemärijärjestelmien toimivuuden arviointi (erillinen raportti) 

Viemärijärjestelmien toimivuutta sekä järjestelmien jäljellä olevaa käyttöikää arvioitiin tilaajan toimitta-
man viemärijärjestelmien videokuvausmateriaalien avulla. 
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4.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet 
Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:  
 
Kosteusmittaukset:  
 

 Pintakosteusmittari: Gann Hydrotest LG 3, mittapää B70. 

 

Kuituteippinäytteet otettiin MB-Dustfilter geeliteippien avulla kahden viikon pölylaskeumasta.  

Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa ja Vantaalla (kuidut). Tarkemmat mene-
telmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteinä olevissa analyysivastauksissa. 

 

Paine-eroseurannat:  

 Produal PEL –paine-erolähetin sekä Tinytag dataloggerit 
 
Lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidiseurannat: 

 SenseAir pSense II 
 
Ilmamäärämittaukset: 

 Paine-eromittaukset Pressovac PHM-V1 – venttiilinsäätö- / paine-ero-mittari 

 Swema 3000 monitoimimittari 

 Swema 125 huppumittari 

 

4.3 Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu 
Kiwalab on FINAS-akkredtitointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus 
SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueena on asumisterveysmikrobiologia ja asumisterveyskemia ja 
seuraavat menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin: ilmanäytteen mikrobianalyysi, materiaalinäytteen 
mikrobianalyysi laimennos- ja suoraviljelymenetelmällä, sisäilman VOC-analyysi sekä asbestianalyysi 
materiaalinäytteestä.  

Laboratoriolla on jokaiselle menetelmälle omat säännöllisesti tehtävät laadunvarmistusmenettelyt, 
jotka on kuvattu laboratorion laadunhallintaohjeessa. Laboratorio myös osallistuu vuosittain kansallisil-
le tai kansainvälisille vertailukierroksille. Mikrobiologian osalta vuosittaisen Asumisterveystutkimuksia 
tekevien laboratorioiden pätevyyskokeen järjestäjinä ovat toimineet THL:n Ympäristömikrobiologian 
yksikkö sekä Proftest SYKE. VOC- ja asbestinäytteiden osalta laboratorio on osallistunut Health and 
Safety Laboratory:n järjestämille Air PT – ja Asbestos in Materials Scheme (AIMS) -kierroksille. Syk-
syllä 2017 järjestettiin ensimmäisen kerran kansallinen vertailumittaus sisäilman VOC-määrityksiä 
tekeville laboratorioille. Järjestäjänä toimi Proftest SYKE ja asiantuntijalaboratoriona Työterveyslaitos. 

Laboratorio arvioi menetelmiin liittyvää mittausepävarmuutta osana laadunvarmistusmenettelyjään. 
Näytetuloksia koskevat mittausepävarmuuslaskelmat saa laboratoriosta erikseen pyydettäessä.  

Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmä on semikvantitatiivinen ja tulos ilmoitetaan run-
saussuhdeasteikolla. Tulokseen ei täten voida liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epä-
varmuutta tulokseen laboratoriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja jakaminen maljoille sekä pesäke-
laskennan epävarmuus (henkilöiden väliset estimaatit SFS-ENV ISO 13843 standardin mukaisesti). 
Pesäkelaskennan epävarmuus on 10 % luokkaa. 

VOC-ilmanäytteiden osalta mittausepävarmuuslaskelmissa huomioidaan näytteenottokeräimen toi-
minnan epävarmuus, laboratorion ja menetelmän harha sekä laboratorion sisäinen uusittavuus. Labo-
ratorion ja menetelmän harhaa sekä laboratorion uusittavuutta on arvioitu sertifioidun referenssimate-
riaalin avulla tai laboratorion itse valmistaman kontrollinäytteen avulla. Mittausepävarmuutta arvioi-
daan tarvittaessa kyseisen yhdisteen oman mittausepävarmuuden avulla. Jos kyseiselle yhdisteelle ei 
ole määritetty mittausepävarmuutta, tulkitaan kyseisen yhdisteen mittausepävarmuutta, joko sen funk-
tionaalisen ryhmän avulla tai samankaltaisten yhdisteiden perusteella. Haihtuvien orgaanisten yhdis-
teiden huoneilman summapitoisuudelle laboratorion ja menetelmän harhaa on arvioitu vertaamalla 
tuloksia toisen akkreditoidun laboratorion ilmoittamiin tuloksiin samasta tilasta otetuista näytteistä. 
Keskimääräinen mittausepävarmuus ilmoitetaan kemiallisten analyysien testausselosteissa.  
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Rakennusmateriaalinäytteen asbestianalyysi on kvalitatiivinen menetelmä eikä tulokseen voida täten 
liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta on arvioitu validointiaineiston avulla ja 
sen perusteella laboratorion asbestianalyyseihin voi sisältyä virhettä 0,4 %:ssa kaikista asbestin to-
teamistuloksista sekä 8 %:ssa kaikista mineraalilaatujen tunnistamistuloksista. 

 
4.4 Menetelmäkuvaukset ja viitearvot 

4.4.1 Kosteusmittaukset 

Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä. 
Pintakosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan rakenteen pintaan ja laitteistolla 
havaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteushavainnointi on ainetta rikkomaton menetelmä, missä 
samasta rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoituksena saada poikkeama-
alueet esille. Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon 
kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat ja teräkset sekä eri materiaalien 
koostumukset ja pintamateriaalit. 

4.4.2 Kuituteippinäytteet 

Kuitunäytteiden avulla varmistettiin, ettei sisäilmassa esiinny poikkeavaa määrää kuituja, jotka voivat 
aiheuttaa käyttäjille mm. lisääntyneitä ylähengitysteiden, ihon ja silmien ärsytysoireita sekä äänenkäy-
tön ongelmia.  Pinnoille laskeutuneiden teollisten mineraalikuitujen määrää ja laatua tutkitaan geeli-
teippimenetelmänä. Teippinäytteet otetaan paikoista, jotka kuuluvat säännöllisen siivouksen piiriin. 
Teippinäytteet kerättiin kahden viikon laskeuma-ajalta puhtaille käyttämättömille maljoille (tai puhdiste-
tuille alustoille). 

Tutkimuksen yhteydessä tehdyt kuitututkimukset toteutettiin BM-Dustlifter geeliteipeillä. BM-Dustlifter 
geeliteippinäytteistä analysoitiin epäorgaaniset mineraalikuidut valomikroskoopilla käyttämällä 100-
kertaista suurennosta. Näytteistä laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut koko 
teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalikuituja kpl/cm². Näytteiden sisältämän muun 
pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen määrää on arvioitu asteikolla niukka, kohtalainen, runsas tai 
erittäin runsas. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden viikon aikana 
pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai enemmän edellyt-
tävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän pienentämiseksi ovat kuituläh-
teiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen.  

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua sisäil-
massa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta. Työterveyslaitoksen tekemissä työympäristöselvityksis-
sä on toimistorakennuksien tuloilmakanavien keskimääräiseksi kuitupitoisuudeksi määritetty 10-30 
kuitua/cm2. 

Kohteesta otettiin yhteensä 3 kpl B-osasta ja 3 kpl K-osasta näytteitä ja tilat on esitetty liitteessä 1.  
Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset labora-
toriotutkimuksista on esitetty raportin liitteissä 2. 

4.4.3 Pölynkoostumusanalyysi 

Pyyhintäpölynäytteillä on tarkoitus selvittää pölyn koostumusta ja ne tutkittiin pyyhkäisyelektronimikro-
skoopilla Kiwalab Laboratoriossa. Näytteet otettiin ilmanvaihtokanavista pyyhkimällä kostutetulla liinal-
la.  Näytteestä on tunnistettu löytyneet kuidut ja mineraaliaines energiadispersiivisellä spektrometrillä. 
Varsinaisia viitearvoja tuloksille ei ole ja ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tarkemmat menetelmä-
kuvaukset on esitetty liitteenä 3 olevassa analyysivastauksessa ja näytepaikat on esitetty liitteessä 1. 

4.4.4 Paine-eromittaukset 

Rakennuksen yli- tai alipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden lävitse kulkeutuvien vuotoilmavirtausten 
suuntaan sekä kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Ilma pyrkii virtaamaan painesuh-
teiden vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Ilmavirtojen mukana voi kulkeutua epäpuh-
tauksia, kuten hiukkasia ja mineraalivillakuituja, mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, haihtuvia orgaanisia 
yhdisteitä, hajuja sekä radonia. Sisäilman ollessa voimakkaasti alipaineista ulkoilmaan nähden, saat-
taa näihin epätiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, joiden mukana voi kul-



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, B- ja K-osa 5.6.2019 
WO-00730766 12(50)  

 

 

Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 

00581 Helsinki 00580 Helsinki 

Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@inspecta.com www.inspecta.fi 

keutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Tilojen voimakas alipaineisuus voi heikentää myös oleskeluviihty-
vyyttä lisäämällä vedontunnetta. 

Asumisterveysopas suosittelee rakennuksiin, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, 0…-2 Pa 
välillä olevaa paine-eroa ulkoilmaan nähden (Asumisterveysopas, 2009, s. 64). Rakennusten ilmanpi-
tävyys -teoksessa ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman paine-eron tavoitearvoksi ilmoitetaan 0 - 10 Pa 
alipaine (Rakennusten ilmanpitävyys, 2009), mihin viitataan myös 2018 voimaan tulleissa uuden ra-
kennuksen suunnitteluohjeissa. Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta annetun Ympä-
ristöministeriön asetuksen (1009/2017) mukaan rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suun-
niteltava siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kos-
teusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa 
mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa, jos alipaineisuus on yli 15 Pa. Jos rakennus on ylipaineinen 
ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa 
tasapainottaa. Hetkellinen, tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta aiheutuva ylipaineisuus on 
mahdollista, eikä se vaadi korjaustoimenpiteitä. 

Paine-eroseurantoja suoritettiin sekä sisätilojen ja ulkoilman välillä sekä sisätilojen ja alapohjan välillä.  
Mittapisteet on esitetty liitteessä 1 ja mittaustulokset (kuvaajat) kappaleessa 7.1. Seurantamittarit (log-
gerit) mittasivat seurantajaksolla (n. 7 vrk) sisäilman ja alapohjan välistä paine-eroa 5 minuutin välein. 

4.4.5 Sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset 

Olosuhdemittauksissa tarkasteltiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Liian kuuma tai kylmä 
lämpötila ovat lähinnä viihtyvyyshaitta, mutta lämmin ilma voi myös lisätä tilojen käyttäjien väsymystä, 
sisäilman kuivuutta ja materiaaleista erittyviä yhdisteitä ja korostaa muista sisäilmahaitoista aiheutu-
vaa oireilua. Liian kylmä sisäilma tai merkittävä vetoisuus voivat olla viitteitä ilmavuodoista, huonosti 
tasapainotetusta ilmajaosta tilassa tai johtaa materiaalien vaurioitumisriskiin, jos materiaaleihin kertyy 
tiivistymäkosteutta.  

Sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Alhaiset suhteellisen 
kosteuden mittaustulokset ovat talvikaudelle tavanomaisia, mutta kuiva sisäilma voi aiheuttaa herkim-
mille henkilöille limakalvojen, ihon ja silmien ärsytysoireita. Kuivaa sisäilmaa ei pidetä kuitenkaan ter-
veyshaittana. Jos yksittäisen tilan lämpötila koetaan liian kuumaksi tai kylmäksi, tulee lämpötilan sää-
tömahdollisuus tarkistaa ko. huoneen osalta.  

Asumisterveysasetus (2015) antaa sisäilman lämpötilalle seuraavat toimenpiderajat: asunnoissa läm-
mityskaudella +18…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 °C. Kouluissa, päiväkodeissa, 
vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja vastaavissa tiloissa alin lämpötila saa olla +20 °C, sekä vanhain-
kodeissa ja palvelutaloissa ylin lämpötila lämmityskauden ulkopuolella +30 °C. 

Sisäilmayhdistyksen Sisäilmaluokituksessa (2008) määritetään S3 sisäilmaluokan (tyydyttävä taso) 
sisäilman lämpötilarajoiksi 20 - 22˚C ja S2 sisäilmaluokan (hyvä taso) lämpötilarajoiksi 20,5 – 22,5 ˚C 
lämmityskaudella. 

Sisäilmaluokituksen (2008) S2 ja S3 sisäilmaluokassa ei ole asetettu alarajaa sisäilman suhteelliselle 
kosteudelle, mutta kosteuden tulee olla alle 60 %. Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sisäilman 
suhteellisen kosteuden tulisi olla 20 – 60 %. 

Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin tiloissa B123 ja K107 (K1). Mittaukset tehtiin 
noin 1,2 – 1,8 metrin korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittausten tulokset 
on esitettynä kuvaajissa liitteessä 4. Mittarit asennettiin tiloissa noin 1,2 – 1,8 metrin korkeudelle. Seu-
rantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7 - 14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, 
suhteellista kosteutta 5 minuutin välein. 

 

4.4.6 Hiilidioksidipitoisuusmittaukset 

Asumisterveysasetuksen (2015) mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos 
pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidi-
oksidipitoisuus on keskimäärin 350 ppm. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut Ympäristöministeriön 
asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta määrittää sisäilman hetkelliseksi suurim-
maksi hiilidioksidipitoisuuden suunnitteluarvoksi 1450 mg/m3 (800 ppm) ulkoilmaa suuremman hiilidi-
oksidipitoisuuden. 
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Taulukko 1. CO2 -pitoisuuden raja-arvoja (sisäilmastoluokitus 2018) 

Kokonaispitoisuus  

700 ppm Yksilöllinen tavoitetaso Sisäilmastoluokka S1 

900 ppm Hyvä Sisäilmastoluokka S2 

1150 ppm 
Tyydyttävä, ylärajan suunnit-

teluarvo 
Sisäilmastoluokka S3 

1500 ppm Toimenpideraja  

 
Sisäilmailman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin tiloissa B123 ja K107 (K1). Mittaukset tehtiin noin 1,2 – 
1,8 metrin korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella pyrittiin selvittä-
mään, riittääkö tilojen ilmanvaihto käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa 
liitteessä 4. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7-14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuut-
ta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta 5 minuutin välein.  
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5. B-osa, Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 
Kohde on valmistunut A-osan kanssa samalla ajanjaksolla. Tutkimustuloksia on verrattu A-osan ra-
kenneteknisen tutkimuksen tuloksiin. 

 

5.1 Alapohjat ja maanvastaiset seinät sekä kellarikerros 

5.1.1 Rakenteet 

 

 Alapohjan rakenteet selvitettiin alaosistaan avointen hormirakenteiden kautta. Alapohja-
rakenteena on pääosin betonirakenteinen lämmöneristetty kaksoislaatta, mikä vastaa 
rakenteeltaan A-osalla osittain olevaa alapohjarakennetta. Lämmöneristeenä on käytetty 
havaintojen perusteella lastuvillaa. Alapohja on ainakin osittain ryömintätilallinen tai be-
tonirakenteen alla kulkee putkikanaali. Teknisen työn luokissa lattiat ovat kantavan beto-
nilaatan päälle toteutettuja puulattioita. 

 Rakennuksesta ei ollut käytettävissä kaikilta osin lähtötietoja ja käytetyt rakennetyypit ei-
vät selviä lähtötiedoista. Perustustapa ei selviä lähtötiedoista. 

 

Alapohjarakenne AP1 ylhäältä alas kuvattu-
na, yleensä: 

1. Muovimatto + liima + tasoite 
2. Pintabetoni 
3. Lastuvillalevytys 
4. Betoni 

 

Rakennetyyppi on arvioitu A-osassa havaitun 
alapohjarakenteen mukaan. 

 

 
Kuva 4. Rakenneleikkaus AP1. 
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5.1.2 Yleiskatselmointi 

Sisäpuolinen katselmointi 

 Alapohjan lattiapinnat ovat pääasiassa muovimattopintaisia. Työsalissa B110 on puu-
koolauksien päälle tehty lakattu puulattia. Muovimattopintojen läpivientien liitokset ovat 
avoimia ja läpivientien kohdalla havaittiin aistinvaraisesti ilmavuotoa alapohjarakenteesta 
sisäilmaan. Pääosin mattopinnat on nostettu seinän alaosiin noin 100 mm eikä seinälii-
toksissa tai lattiapinnoitteessa havaittu halkeamia. Kohonneita pintakosteuden vertai-
luarvoja havaittiin tilassa B142. 

 Märkätiloissa lattiapinnat ovat laatoitettuja. 

 Alapohjarakenteen läpi on toteutettu huoltoluukkuja ainakin tiloissa B111, B121, B139 ja 
B146. Luukkujen reunat ovat tiivistämättömiä. 

 Avatuissa hormeissa alapohjan läpiviennit olivat avoimia ja hormeissa havaittiin voima-
kasta mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 

 Tuulikaapissa B147 havaittiin voimakas mikrobivaurioon viittaava haju. 
 

 
Kuva 5. Muovimattopinnoitteet on nostettu seinän alaosaan. 
Lattiarakenteen läpivienti on tiivistämätön ja läpiviennistä 
havaittiin lievää ilmavirtausta alapohjasta sisäilmaan tilassa 
B140. 

 
Kuva 6. Alapohjan luukut ovat tiivistämättömiä. 

 
Kuva 7. Alapohjan käyntiluukku tilassa B111. Luukkua ei 
saatu avattua. 

 
Kuva 8 Tilassa B110 lattiapinnat ovat lakattua puuta ja 
rakenne on kantavan betonilaatan päälle puukoolausten 
varaan tehty puulattia. 
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Kuva 9. Käytävällä B146 avatusta hormista havaittiin lattia-
rakenteen koostuvan pintalaatasta, tervapaperista ja lastuvil-
lalevystä, sekä kantavasta betonilaatasta. Läpivienti alapoh-
jarakenteen läpi on kauttaaltaan avoin. 

 
Kuva 10. Sähkökeskuksissa lattiarakenteen läpi kulkevat 
läpiviennit ovat avoimia. 

 
Ulkopuolinen katselmointi 

 Maanpinnan kallistukset ovat talviaikaan tehtyjen havaintojen perusteella riittävät ja oh-
jaavat sadevesiä rakennuksesta poispäin. Sokkelin vierustalla on painanteita erityisesti 
itäsivulla, jotka mahdollistavat sadevesien kerääntymisen paikallisesti sokkelin vierustal-
le. 

 Vierustäytöt ovat asfalttipinnalla tai nurmipintaisia. Sokkelin vierustalla ei havaittu patole-
vytystä. 

 Vesikaton poistovedet on ohjattu syöksytorvien avulla sadevesijärjestelmään. 

 Alapohjatilan / kanaalin tuuletus tapahtuu sokkelin läpi asennettujen tuuletuspaalujen 
avulla. 

 

 
Kuva 11. Itäjulkisivulla on sadevesiä kerääviä painanteita 
sokkelin vierustalla. 

 
Kuva 12. Yleiskuva sisäänkäynnin kohdalta. Pihamaan 
kallistukset ohjaavat sadevesiä itäsivulle. 
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5.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

HUOM! Alapohjan alustilaa ja kanaalia ei tarkasteltu tarkemmin tutkimuksen yhteydessä ja alapohja-
rakenteeseen ei kohdistettu näytteenottoa tai rakenneavauksia. Aistinvaraisen katselmoinnin perus-
teella tehtyjä havaintoja on verrattu viereisissä kiinteistöissä suoritettuihin rakenteita avaaviin tutki-
muksiin. 

 

Rakennuksen alapohjan kantavana rakenteena on betonilaatta yläpuolisella lastuvillalämmöneristeellä 
(toja) sekä pintabetonilaatalla. Kantavan laatan alapuolinen tila on ulkopuolisten havaintojen perus-
teella tuuletettu sokkelipalkkien läpi toteutetuilla tuuletuspaaluilla. 

Lämmöneristekerroksena oleva lastuvillaeriste on todennäköisesti mikrobivaurioitunut. Lämmöneris-
teisiin on voinut muodostua mikrobivaurioita muun muassa betonilaattojen rakennusaikaisesta kosteu-
desta, rakennuksen käytönaikaisista vesivuodoista tai aiemmin käytetyistä runsaista pesuvesistä sekä 
alapohjatiloista päin kohdistuvasta kosteusrasituksesta diffuusion avulla. 

Hormirakenteissa ja osassa tiloja havaittiin poikkeavaa mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. Erityisesti 
käytävällä sijaitsevasta hormista havaittiin suora ilmayhteys alapohjassa kulkevaan kanaalitilaan ja 
alapohjan lämmöneristekerros oli havaittavissa lattian läpiviennistä. Hormissa havaittiin voimakas 
ilmavirtaus sisäilmaan sekä voimakas poikkeava mikrobivaurioihin viittaava haju. Lisäksi A-osalla to-
dettiin vastaavassa rakenteessa materiaalinäytteiden perusteella mikrobivaurioita. Alapohjarakenteen 
läpivientien yhteydessä havaittiin myös epätiiveyskohtia, joten sisäilman laadun heikkeneminen ala-
pohjarakenteen vaurioista on todennäköistä. 

Alapohjatilassa kulkevassa kanaalissa havaittiin hormin avauksesta tarkasteltuna mineraalivillapintai-
sia putkieristeitä, joihin on todennäköisesti syntynyt mikrobivaurioita maaperän voimakkaan kosteus-
tuoton seurauksena. Kanaalin tarkastusluukut ovat tiivistämättömiä, joten mahdollisista kanaalissa 
sijaitsevista mikrobivaurioista pääsee todennäköisesti epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Rakennuksen vierustalle on muodostunut paikallisia painumia, joihin pääsee kerääntymään sade-
/sulamisvettä, mistä aiheutuu ylimääräistä kosteusrasitusta perustusrakenteisiin ja perusmuuriin puut-
tuvan kosteuskatkon/patolevyn vuoksi. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Alapohjarakenteen läpi kulkevien hormikuilujen, läpivientien ja käyntiluukkujen tiivistä-
mien. 

o Epätiiveyskohtia voidaan kartoittaa tarkemmin esimerkiksi ilmatiiveystutkimuksella 
isoimpien hormiaukkojen sulkemisen jälkeen. 

 Alapohjan ja seinien liitoskohdan tiivistäminen. 

 Rakennuksen vierustan painanteiden täyttö/maanpinnan kallistusten korjaus 

 Alapohjan ja putkikanaalin tuuletuksen varmistaminen 
 

Vaihtoehtoisesti uusitaan alapohjalaatta ja lämmöneriste kantavaan rakenteeseen asti ja uusitaan 
vierustäytöt kauttaaltaan. Sokkelin ulkopinta suojataan patolevytyksellä tai bitumisella kosteuskatkolla. 
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5.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

5.2.1 Rakenteet 

 Rakennuksen ulkoseinärakenteet ovat tiili-villa-tiili -rakenteita. Ulkoseinärakenteen ulko-
kuori ja lämmöneristeet on uusittu lähtötietojen perusteella vuonna 2003. 

 Ikkunat ovat pääosin uusittuja MSEAL-tyypin ikkunoita. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 

US 1 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna  

 
1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Tuuletusväli 
3. Lämmöneristekerros (mineraalivilla)  

150 mm 
4. Tiilimuuraus 130 mm 
5. Tasoite/pintakäsittely 

 

 
Kuva 13. US1, rakenneleikkaus. 

 

5.2.2 Yleiskatselmointi 

 

Julkisivut ja ikkunat, ulkopuoli 

 Julkisivupinta on puhtaaksimuuratulla tiilipinnalla. Alimman tiilirivin pystysaumoissa on tuule-
tusraot (joka kolmas pystysauma). Ikkunoiden yläpuolella julkisivupintana on vaakapanelointi 
ja päätykolmiot on toteutettu peltiverhouksella. 

 Maanpinta on selvästi seinän alaosaa ja lattiapintaa alempana. 

 Julkisivupinnalla ei havaittu tarkastelluilla osilla voimakkaan kosteusrasitteen alaisia alueita. 

 Ikkunat ovat ulkopuolisen tarkastelun perusteella hyväkuntoisia. Ikkunat on uusittu havaintojen 
perusteella 2003. Ikkunoissa ei havaittu jälkiä ilmavuodoista tai kosteuden pääsystä ikkunara-
kenteisiin. 
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Kuva 14. Julkisivu on tiiliverhoiltu. Tiiliverhoilun alimassa 
tiilirivissä on tuuletusraot. 

 
Kuva 15. B-osan ikkunat on uusittu havaintojen perusteella 
2003. 

 
Kuva 16. Ulko-ovet ovat lasiaukollisia metallirakenteisia 
ulko-ovia. 

 

 

5.2.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

HUOM! Ulkoseinärakenteisiin ei suoritettu avauksia tai näytteenottoa ja havainnot perustuvat aistinva-
raiseen katselmointiin ja lähtötietoihin. 

 

Rakennuksen ulkoseinät ovat lähtötietojen perusteella vuonna 2003 uusittuja tiili-villa-tiili -rakenteita, 
joissa on tuuletus-/ilmarako. Ulkoseinärakenne on toteutettu lähtötietojen perusteella kosteusteknisesti 
toimivaksi. Ikkunarakenteet ovat uusittuja MSEAL-tyypin ikkunoita. 

Ulkoseinärakenteissa ja ikkunoissa ei havaittu aistinvaraisen katselmoinnin perusteella vaurioita eikä 
merkittäviä ilmavuotokohtia. 

Ulkoseinärakenteista ja ikkunoista ei todennäköisesti aiheudu haittaa sisäilman laadulle, mikäli raken-
teet ovat ilmatiiviitä. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 Mahdollisten ilmavuotokohtien kartoitus ilmatiiveystutkimuksella ja tiivistäminen alapoh-
jan läpivientien ym. tiivistysten yhteydessä. 
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5.3 Väliseinät ja pintarakenteet 
 

5.3.1 Rakenteet 

 Rakennuksen väliseinät ovat levyrakenteisia tai muurattuja. Pinnat ovat maalattuja tai 
tasoitettuja ja maalattuja. Märkätilojen seinät sekä vesipisteiden roiskevesialueet ovat 
laatoitettuja. 

 Hormikoteloinnit ovat puurakenteisia ja kipsi- tai lastulevytettyjä. 

 Alakatot ovat alaslaskettuja tai akustiikkalevytys on asennettu suoraan yläpohjan alapin-
taan. 

 

5.3.2 Yleiskatselmointi 

Alakatot, alaslaskut ja akustiikkalevyt 

 Akustiikkalevytyksinä on käytetty mineraalivillaisia levyjä, uusittua kipsiakustiikkalevyä ja van-
haa paperimassaista akustiikkalevyä. Työsaleissa kattojen akustiikkamateriaalina on lastuvil-
lalevytys (toja). Mineraalivillapintaisten akustiikkalevyjen reunat ovat avoimia villapintoja. 
Muissa akustiikkalevyissä havaittiin yksittäisiä vaurioita sekä valuma- ja vuotojälkiä, jotka to-
dettiin tutkimushetkellä kuiviksi. 

 Tilan B124 sisäilmassa havaittiin voimakas mineraalivillainen haju, mikä on todennäköisesti 
peräisin tilan yläpuolella olevasta ilmanvaihtokonehuonetilasta, jossa akustiikkamateriaalina 
on käytetty avointa mineraalivillaa. Ilmanvaihtokonehuoneesta on suora yhteys alapuoliseen 
käytävätilaan tutkimushetkellä avoinna olleen huoltoluukun kautta. 

 

 
Kuva 17. Tilassa B108 havaittiin mineraalivillaisia akustiikka-
levytyksiä, joiden sivut ovat avoimia villapintoja. 

 
Kuva 18. WC-tilassa B138 havaittiin vanhoja akustiikkalevy-
tyksiä. 

 
Kuva 19. B138 alakaton yläpuolella on avoimia läpivientejä 
seinärakenteessa. 

 
Kuva 20. WC-tilassa B118 uusitun alakaton yläpuolella 
havaittiin jäämiä vanhoista mineraalivillaisista akustiikkale-
vyistä. 
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Kuva 21. Työsaleissa akustiikkalevyinä on käytetty lastuvil-
lalevytyksiä. 

 
Kuva 22. Tilassa B123 havaittu vanha vuotojälki akustiikka-
levyissä. Levyt todettiin tutkimushetkellä kuiviksi. 

 
Kuva 23. Ilmanvaihtokonehuoneen akustiikkamateriaalina 
on avointa mineraalivillaa. 

 

 

Väliseinät, hormirakenteet sekä seinien läpiviennit 

 Levyrakenteisten hormien avauksista havaittiin aistinvaraisesti ilmayhteys sisäilman ja 
alapohjan putkikanaalin välillä. Hormeissa havaittiin aistinvaraistesti myös poikkeavaa, 
mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. Hormien tarkastusluukkuja ei ole tiivistetty. Hormeissa 
on myös mineraalivillapintaisia putkieristeitä. 

 Väliseinien läpivientien yhteydessä on epätiiveyskohtia, joissa havaittiin viitteitä ilmavir-
tauksista tilojen välillä tai tilojen ja alakattotilojen välillä (mm. IV-kanavat). 

 

 
Kuva 24. Pääte-elimen ja kanavan välinen liitoskohta vuotaa 
pääte-elimen kehyksen vierelle ilmaa. 

 
Kuva 25. Hormikotelossa on mekaanisen iskun aiheuttama 
reikä verhoilussa. Koteloinnista havaittiin ilmavuotoa sisäil-
maan. 
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Kuva 26. Hormin avaus käytävällä B115. Rakenteessa 
havaittiin mineraalivillaeristeisiä putkia. Hormista havaittiin 
ilmavirtaus sisäilmaan sekä poikkeavaa mikrobivaurioihin 
viittaavaa hajua. 

 

 

5.3.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Väliseinät ovat pääosin tiili-/harkkorakenteisia sekä osin puu-/levyrakenteisia.  

Alakattojen pintamateriaaleina on käytetty reunoistaan avoinna olevia mineraalivillalevyjä sekä alkupe-
räiskuntoisia akustiikkalevyjä ja lastuvillalevyjä. Osa alakatoissa olevista levytyksistä on uusittuja. Pis-
tokoeluontoisten tarkastusten perusteella alakattojen yläpuolella on jäämiä vanhoista mineraalivillapin-
taisista akustiikkalevytyksistä. Alakattolevyissä havaittiin yksittäisiä jälkiä vanhoista vuodoista, jolloin 
akustiikkalevytyksiin ja alakattolevyihin on voinut syntyä mikrobivauriota (erityisesti lastuvillalevyt). 

Lisäksi alakattotiloissa olevien putkien eristeinä on osin avoimia mineraalivillaeristeitä. Avoimista mine-
raalivillapinnoista voi irrota kuituja sisäilmaan. Mineraalivillakuidut aiheuttavat yleisesti erilaisia ylähen-
gitysteiden ärsytysoireita. 

Ilmanvaihtokonehuoneessa havaittiin avoimia mineraalivillapintoja ja käynti ilmanvaihtokonehuonee-
seen tapahtuu käytävällä sijaitsevien kulkutikkaiden ja avoimen käyntiluukun kautta. Käytävällä havait-
tiin sisäilman kuitulähteeseen viittaavaa hajua, joten myös IV-konehuoneen villapinnoilta pääsee to-
dennäköisesti mineraalivillakuituja sisäilmaan. 

Tiloissa olevissa putkihormikoteloissa havaittiin ummehtunutta sekä paikoin mikrobivaurioihin viittaa-
vaa hajua. Hormirakenteisiin on paikoin kohdistunut vesivahinkoja. Hormikotelot ovat sisäilmaan yh-
teydessä joko avoimien yläosien kautta tai tiivistämättömien luukkujen kautta. 

Työsalin tilapinnoissa on havaintojen perusteella paikoin kulumisen ja ikääntymisen aiheuttamia jäl-
kiä/vaurioita. Pintojen uusiminen on ajankohtaista laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Kosteusvaurioituneiden alakattoverhousten uusiminen 

 Ilmanvaihtokonehuoneen mineraalivillapintojen pölynsidontakäsittely / pinnoitus 

 Alakattojen yläpuolisten putkien avointen mineraalivillaeristeiden pinnoitus 

 Läpivientien tiivistys huonetilojen välillä 

 Vaurioituneiden ja vanhojen osin avopintaisten akustiikkalevyjen uusiminen 
 
Tilapintojen uusiminen seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
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5.4 Vesikatot ja yläpohjat 

5.4.1 Rakenteet 

 Rakennuksen vesikattotyyppinä on pääosin loiva harjakatto ja katemateriaalina on maalattu 
konesaumattu pelti. Vesikaton kantavina rakenteina toimivat yläpohjasta tuetut puurakenteiset 
kattoristikot. Vesikatto on uusittu 2003. 

 Yläpohjan kantavana rakenteena toimii kantava paikallavalettu betonirakenne. Lämmöneris-
teenä on käytetty mineraalivillaa. 
 

 
Kuva 27. Räystäsleikkaus lähtötietojen perusteella. 

5.4.2 Yleiskatselmointi 

 

 Yläpohjan alapinnassa havaittiin vanhoja muottilaudoituksia sekä epätiiveyskohtia läpi-
vientien yhteydessä. 

 Vesikatteen kunnossa ei havaittu puutteita. Vesikatolta yläpohjaan johtavat huoltoluukku-
jen reunukset/kehykset on korotettu vesikaton uusimisen yhteydessä. 

 Yläpohjan lämmöneristekerrosta ei ole uusittu vesikattokorjausten yhteydessä. Alakatto-
rakenteissa havaittiin viitteitä vuodoista vesikatossa, jolloin lämmöneristeisiin on voinut 
kohdistua voimakasta kosteusrasitusta. 

 Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty alkuperäisen levyvillan päällä puhallusvillaa. 
Lämmöneristeen kokonaispaksuus on noin 300 mm.  

 Kantavan betonilaatan pinnassa on havaintojen perusteella paikoin tervapaperi ilman-
sulkukerroksena. 

 Yläpohjatilassa on vanha käytöstä poistettu ja vesikatteen alapuolelta katkaistu tiilihormi, 
mikä on mahdollisesti katkaistu vesikaton uusimisen yhteydessä. Hormista saattaa olla 
ilmayhteys yläpohjasta sisätiloihin. 
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Kuva 28. Yleiskuva vesikatolta. 

 
Kuva 29. Yläpohjan läpivienneissä ei havaittu puutteita 
tarkastelluilta osin. 

 
Kuva 30. Ilmanvaihtokonehuoneen räystään ulkopuoliset 
puurakenteet ovat osin huonokuntoisia. 

 
Kuva 31. Yläpohjatilassa on katkaistu vanha tiilihormi, mikä 
on jätetty nykyisen vesikatteen alapuolelle. 

 
Kuva 32. Aluskatteessa on paikoin ylempien rakenteiden 
kiinnityksen yhteydessä muodostuneita reikiä/nauloja. 

 
Kuva 33. Kantavan betonilaatan päällä on paikoin tervapa-
peri. 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, B- ja K-osa 5.6.2019 
WO-00730766 25(50)  

 

 

Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 

00581 Helsinki 00580 Helsinki 

Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@inspecta.com www.inspecta.fi 

 
Kuva 34. Yleiskuva yläpohjatilasta. 

 
Kuva 35. Yläpohjan alapinnassa havaittiin vanhoja muotti-
lautoja ja avoimia läpivientejä. 

 
Kuva 36. Avoimia läpivientejä yläpohjan alapinnassa työsa-
lissa. 

 

5.4.3  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksen vesikattojen puurakenteet on tuettu yläpohjan kantavan betonilaatan päältä. Vesikatteet 
olivat tutkimushetkellä pääosin lumen peitossa, joten katteen tarkastusta ei voitu suorittaa kaikilta osin. 
Vesikate on lähtötietojen perusteella uusittu vuonna 2003. Yläpohjan lämmöneristeitä ei ole uusittu 
korjausten yhteydessä. 

Yläpohjan eristeenä on mineraalivilloitus ja yläpohjan räystäänalusrakojen kautta toteutetussa tuule-
tuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita.  

Aluskatteessa on paikoin reikiä vesikatteen/uusien puurakenteiden kiinnitysnauloista johtuen. Reikien 
kohdalta yläpohjatilaan on mahdollista päästä hieman vettä esimerkiksi aluskatteen päälle tippuneesta 
vesikatepellin alapuolisesta kondenssikosteudesta. 

Vesikatteen yläpuolisissa läpivienneissä tai liitoksissa ei havaittu puutteita tarkastelluilta osin.  

Yläpohjatilaan on katkaistu tiilihormi vesikatteen alapuolelle, josta saattaa olla ilmayhteys yläpohjati-
lasta sisätiloihin. Yläpohjatilan epäpuhtaudet saattavat kulkeutua sisätiloihin sisätilojen ollessa alipai-
neisia ulkoilmaan nähden ja jos hormirakenteessa on avoimia reikiä tai halkeamia. Hormin kautta voi 
myös päästä sisäilman kosteutta yläpohjan puurakenteisiin, mistä aiheutuu riski puurakenteiden kos-
teusvaurioihin. 

Yläpohjan lämmöneristeisiin on kohdistunut aiemmin kosteusrasitusta vanhan vesikatteen vuodoista. 
Lämmöneristeitä ei ole uusittu ja yläpohjarakenteissa on mahdollisesti piileviä mikrobikasvustoja. Si-
säilman laadun heikkeneminen yläpohja- ja vesikattorakenteiden piilevistä vaurioista on mahdollista, 
mikäli rakenteiden liitoskohdissa on epätiiveyskohtia ja ilmavirtojen suunta on yläpohjasta sisätiloihin 
päin. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Yläpohjan läpivientien tiivistäminen. 

 Katkaistun ja käytöstä poistetun tiilihormin sulkeminen tiiviisti yläpohjan tasalta. 

 Yläpohjatilan säännöllinen tarkastaminen vuotovahinkojen varalta (aluskatteessa paikoin 
reikiä) 
 

6. K-osa, rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 
 

6.1 Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 
Alapohjien rakennetyypeistä ei ollut käytettävissä tarkempia lähtötietoja. 

6.1.1 Rakenteet 

 Rakennus on perustettu todennäköisesti betonirakenteisten sokkelipalkkien ja paaluan-
turoiden varaan. 

 Alapohjarakenteet vastaavat todennäköisesti A-osalla havaittuja rakenteita. 
 

6.1.2 Yleiskatselmointi 

 Sokkelin vierustat ovat nurmi- tai asfalttipintaisia. Hulevesien poisto tapahtuu pihamaan 
kallistusten avulla sadevesijärjestelmään. Vesikatteen sadevedet ohjataan syöksytorvien 
avulla piha-alueelle. 

 Lattiapinnoitteena on pääosin linoleumipinnoite. WC-tiloissa lattiapinnat ovat muovimat-
topintaisia. Pinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. 

 Alapohjarakenteessa havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä. 
 

 
Kuva 37. Lattiapinnoitteena toimii linoleumipinnoite. 

 
Kuva 38. Wc-tilojen lattiapinnat ovat muovimattopintaisia. 
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Kuva 39. Lattiarakenteen läpivientien yhteydessä on epä-
tiiveyskohtia, joissa havaittiin lievää ilmavuotoa alapohjasta 
sisäilmaan. 

 
Kuva 40. Wc-tilan kotelorakenteen avauksessa havaittu 
tiivistämätön alapohjan läpivienti. Kotelossa on myös pölyä, 
roskaa ja muuta likaa. 

 
 

6.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

HUOM! Alapohjarakenteeseen ei kohdistettu näytteenottoa tai avauksia. Aistinvaraisen katselmoinnin 
perusteella tehtyjä havaintoja on verrattu viereisissä kiinteistöissä suoritettuihin tutkimuksiin.  

 

K-rakennuksessa on todennäköisesti alapohjan kantavana rakenteena betonilaatta yläpuolisella lastu-
villalämmöneristeellä (toja) sekä pintabetonilaatalla. Rakenteet vastaavat todennäköisesti A-osan ra-
kenteita (rakennusvuosi/-aikakausi sama).  

Lattiapinnoitteena toimii linoleum-matto ja WC-tiloissa on muovimatto. Lattiarakenteen läpiviennit ovat 
tiivistämättömiä ja niistä havaittiin hieman ilmavirtausta alapohjasta sisäilmaan. Lattiapinnoilla ei ha-
vaittu kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. 

Ulkopuolinen maanpinta on lattiapintaa selvästi alempana ja lattiarakenteisiin ei todennäköisesti koh-
distu kosteusrasitusta ulkopuolisesta kosteudesta. 

K-rakennuksessa on pidettävä mahdollisena sisäilman laadun heikkenemistä alapohjarakenteen vau-
rioiden vuoksi, koska A-osalla alapohjan lämmöneristeenä olevan lastuvillalevyn havaittiin olevan mik-
robivaurioitunut ja lämmöneristetilasta havaittiin ilmayhteys sisäilmaan pintabetonilaatan ja seinien 
liitoskohdilta sekä läpivientien kautta. Lämmöneristeisiin on voinut muodostua mikrobivaurioita muun 
muassa betonilaattojen rakennusaikaisesta kosteudesta, rakennuksen käytönaikaisista vesivuodoista 
tai aiemmin käytetyistä runsaista pesuvesistä sekä alapohjatiloista päin kohdistuvasta kosteusrasituk-
sesta diffuusion avulla. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Alapohjan läpivientien, liitoskohtien ja mahdollisten halkeamien tiivistäminen. 
 

Vaihtoehtoisesti uusitaan alapohjalaatta ja lämmöneriste kantavaan rakenteeseen asti ja uusitaan 
vierustäytöt kauttaaltaan. Sokkelin ulkopinta suojataan patolevytyksellä tai bitumisella kosteuskatkolla. 
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6.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
Ulkoseinän rakennetyypeistä ei ollut käytettävissä tarkempia lähtötietoja. 

6.2.1 Rakenteet 

 Rakennuksen julkisivut ovat tiili-villa-tiili -rakenteita ilman tuuletusrakoa. Rakennetyypit 
vastaavat todennäköisesti A-osan rakenteita. 

 Ikkunat ovat uusittuja MSEAL-tyypin ikkunoita. 

6.2.2 Yleiskatselmointi 

 Ulkoseinärakenne on suunniteltu tuulettumattomaksi, mikä on tyypillistä rakennuksen raken-
nusaikakaudelle, eikä julkisivun tiiliverhoilun alimmassa tiilirivissä havaittu tästä johtuen tuule-
tuksen mahdollistavia avoimia pystysaumoja. 

 Julkisivun yläosa yläpohjan kohdalta on levyverhoiltu kuitusementtilevyllä. 

 Ikkunoiden ja ulkoseinärakenteen sisäpuolissa liitoskohdissa havaittiin epätiiveyskohtia ja jäl-
kiä ilmavuodoista. Ikkunoiden välit ovat puurakenteisia levyverhoiltuja rakenteita. Tilassa K3 
sisäpuolisen levyverhoilun vaakasauma on auennut ja avoimen sauman yhteydessä havaittiin 
viitteitä ilmavuodoista. Levyrakenteita ei ole toteutettu ilmatiiviisti. 
 

 
Kuva 41. Yleiskuva julkisivusta. Yläpohjan osa on levyver-
hoiltu. 

 
Kuva 42. Julkisivu on tiiliverhoiltu. Alaosassa ei ole tuuletuk-
sen mahdollistavia avoimia muurauksen pystysaumoja. 

 
Kuva 43. Ikkunat ovat uusittuja MSE-tyypin ikkunoita. Ikku-
noiden väli on levyverhoiltu. Ikkunoiden ja ulkoseinäraken-
teen liitoksissa havaittiin epätiiveyskohtia. 

 
Kuva 44. Ikkunoiden väli levyverhoilun vaakasauma on 
auennut tilassa K3. 
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6.2.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

HUOM! Ulkoseinärakenteisiin ei kohdistettu näytteenottoa tai avauksia. Aistinvaraisen katselmoinnin 
perusteella tehtyjä havaintoja on verrattu viereisissä kiinteistöissä suoritettuihin tutkimuksiin. 

K-rakennuksen ulkoseinät ovat tuulettumattomia tiili-villa-tiili -rakenteita ja yläpohjan osalta levyverhoil-
tuja puurakenteita. Ikkunat ovat uusittuja MSEAL-tyypin ikkunoita. 

Tiili-villa-tiili -rakenne luokitellaan nykyisin riskirakenteeksi sen kosteusteknisen toimivuuspuutteen 
vuoksi. Kyseinen rakenne on ollut rakentamisaikana kuitenkin yleisesti hyväksytty ja käytetty rakenne-
ratkaisu. Tiili on huokoinen julkisivumateriaali, josta viistosade kulkeutuu lämmöneristetilaan nopeasti-
kin sateen voimakkuudesta riippuen ja siirtyy tiilissä ja laastipurseissa kiinni oleviin lämmöneristemate-
riaaleihin, joihin muodostuu mikrobivaurioriski.  

A-osalla havaittiin vastaavissa rakenteissa mikrobivaurioita, joten myös K-osalla on todennäköisesti 
ainakin paikallisesti vaurioituneita lämmöneristeitä ulkoseinärakenteissa. Ulkoseinän lämmöneristeenä 
oleva mineraalivilla on todennäköisesti julkisivun tiiliverhoilun sisäpintaa vasten, jolloin tiiliverhoiluun 
kohdistuva sadevesien aiheuttama kosteusrasitus pääsee eristetilaan vastaavalla tavalla, kuin A-
osalla. 

Ulkoseinän sisäpuolisissa rakenteissa havaittiin osassa tiloista halkeamien ja liitoskohtien kautta ilma-
vuotokohtia, joten rakenteista pääsee epäpuhtauksia todennäköisesti vaurioituneista ulkoseinämateri-
aaleista sisätiloihin. Ikkunoiden väliset osuudet on toteutettu todennäköisesti puurunkoisena ja mine-
raalivillaeristeisinä. Höyrynsulkukerroksena on voitu käyttää muovikalvoa tai sitä ei ole lainkaan tai sen 
liitoskohtia ei ole tiivistetty. Pintaverhoiluna on käytetty levyrakennetta. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 Ulkoseinärakenteiden ja ikkunoiden liitoskohtien tiivistäminen 

 Ikkunoiden huoltokorjaus (käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen, huoltomaalaus) 
 
Vaihtoehtoisesti ulkoseinän lämmöneristeiden ja julkisivumuurauksen uusiminen, mikäli tavoitellaan 
pidempää käyttöikää. 
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6.3 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 
 

6.3.1 Rakenteet 

 Rakennuksen väliseinät ovat muurattuja tai levyväliseiniä. Tilapinnat ovat maalattuja tai 
maalattuja ja tasoitettuja. 

 Akustiikkalevyt ovat mineraalivillalevytyksiä, mitkä on kiinnitetty suoraan yläpohjan ala-
pintaan. 

 Hormikotelot ovat levyrakenteisia tai muurattuja rakenteita. 

6.3.2 Yleiskatselmointi 

 Avatuissa hormeissa havaittiin avoimia läpivientejä alapohjaan. 

 Mineraalivilla-akustiikkalevytysten reunat ja yläpinta ovat avoimia villapintoja. Reunat on suo-
jattu listoituksella. 

 Luokan K1 wc-tilassa havaittiin kosteusvaurioituneita kotelorakenteita. 
 

 
Kuva 45. Mineraalivilla-akustiikkalevyt ovat kiinnitetty ylä-
pohjan alapintaan. Reunat on suojattu listoituksella. 

 
Kuva 46. Luokan K1 wc-tilassa havaittiin kosteusvaurioituneita 
kotelorakenteita. 

 
Kuva 47. Sähköhormissa on avoimia läpivientejä ja vanhoja 
muottilaudoituksia. 

 
Kuva 48. Luokkatila K109, oviaukon lista puuttuu, seinän 
sisällä oleva mineraalivilla näkyvissä 
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6.3.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Alakattojen pintamateriaaleina on käytetty reunoistaan avoinna olevia mineraalivillalevyjä. Osa akus-
tiikkalevyistä on uusittu reunoiltaan pinnoitetuilla levyillä. Lisäksi alakattotiloissa olevien putkien eris-
teinä on osin avoimia mineraalivillaeristeitä. Luokkatilan K109 oviaukosta puuttui myös lista ja seinän 
sisällä oleva mineraalivilla oli näkyvissä. Avoimista mineraalivillapinnoista voi irrota kuituja sisäilmaan. 
Mineraalivillakuidut aiheuttavat yleisesti erilaisia ylähengitysteiden ärsytysoireita. 

Tiloissa olevissa putkihormikoteloissa havaittiin ummehtunutta sekä paikoin mikrobivaurioihin viittaa-
vaa hajua. Hormirakenteisiin on paikoin kohdistunut vesivahinkoja. Hormikotelot ovat sisäilmaan yh-
teydessä joko avoimien yläosien kautta tai tiivistämättömien luukkujen kautta. 

Tilapinnoissa on havaintojen perusteella paikoin kulumisen ja ikääntymisen aiheuttamia jäl-
kiä/vaurioita. Pintojen uusiminen ajankohtaista laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Märkätilojen 
osalta rakenteet ovat osin ikääntyneitä ja niihin kohdistuu uusimistarpeita. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Vaurioituneiden kotelorakenteiden uusiminen tilan K1 wc-tilassa. 

 Läpivientien tiivistäminen hormeissa. 

 Avopintaisten mineraalivilla-akustiikkalevyjen uusiminen. 

 Luokkatilan K109 oven listoitusten korjaus 
 
Tilapintojen uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
 

6.4 Vesikatot ja yläpohjat 
K-rakennuksesta ei ollut saatavilla leikkauspiirustuksia lähtötiedoissa. Rakenteet vastaavat todennä-
köisesti A-osan rakenteita (rakennusvuosi- / aikakausi sama). 

6.4.1 Rakenteet 

 Rakennuksen kattotyyppinä on pulpettikatto ja vesikaton kantavina rakenteina on todennäköi-
sesti puurakenteiset kattoristikot, jotka on tuettu ulkoseinärakenteista/yläpohjan kantavasta 
betonilaatasta. Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty todennäköisesti mineraalivillaa.  

6.4.2 Yleiskatselmointi 

Yläpohjan tarkastukset suoritettiin sisätiloista. Vesikaton kuntoa arvioitiin maasta tähystämällä. Katteet 
olivat tutkimushetkellä lumen peitossa. 

 Alakattoverhoiluissa ei havaittu jälkiä kattovuodoista. 

 Havaintojen mukaan yläpohjaan/vesikaton alle kulkee räystään tuuletusraoista lintuja 
(naakkoja) 

6.4.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksen vesikattojen puurakenteet on yleisesti tuettu ulkoseinärakenteisiin/yläpohjan kantavaan 
betonilaattaan.  

Yläpohjan läpivientejä ei ole todennäköisesti täysin tiivistetty ja niissä on todennäköisesti ilmavuoto-
kohtia, joista pääsee epäpuhtauksia sisätiloihin vastaavalla tavalla kuin A-osalla. 

HUOM! Yläpohjarakenteisiin ei kohdistettu näytteenottoa tai avauksia. Aistinvaraisen katselmoinnin 
perusteella tehtyjä havaintoja on verrattu viereisissä kiinteistöissä suoritettuihin tutkimuksiin. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Yläpohjan läpivientien tiivistäminen. 

 Lintuverkkojen asentaminen räystäille tuuletusrakoihin 
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Kuva 49. Lintujen kulkureitti räystään alle 

 

 

7. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

7.1 Paine-eroseurannat 
Suoritettujen paine-eroseurantojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukos-
sa. Tarkemmat kuvaajat on esitetty liitteessä 4. 

 

Taulukko 2. Paine-eroseurantojen sijainnit ja havainnot 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittaussuunta 

 

 

Min / Max 
(Pa) 

Keskiarvo 
(Pa) 

Huomiot 

Paine 1 Kotitalousluokka  
B127 – ulkoilma 
 

-50,0 / +2,5 -32,8 Tila on keskimäärin erittäin alipai-
neinen, alipaineisuus ilmeisesti ylitti 
hetkellisesti mittalaitteen asteikon 
(maksimilukema -50 Pa) 

Paine 2 K-rakennus, luokkatila 
K3 – ulkoilma 
 

-10,0 / +5,3 -2,7 Keskimääräinen paine-ero hyvällä 
tasolla, tila on keskimäärin lievästi 
alipaineinen  

 

7.1.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, paine-eroseurannat 

Kotitalousluokan B127 alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli erittäin suuri. Alipaineisuuden syynä on 
ilmeisesti pelkän poistoilman päällä olo. Suuri alipaineisuus voi johtaa rakenteissa mahdollisesti ole-
vien epäpuhtauksien kulkeutumiseen sisäilmaan. 

K-rakennuksen paine-erot olivat hyvällä tasolla. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 

 B-rakennuksen ilmanvaihdon käyntiaikojen muuttaminen ja tarvittaessa ilmamäärien tasapainot-
taminen liiallisen alipaineisuuden välttämiseksi. 

 Alapohjatilojen alipaineistuksen varmistaminen epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sisätiloihin. 
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7.2 Hiilidioksidipitoisuuden seuranta 
Hiilidioksidipitoisuutta seurattiin n. 10 vrk ajan kahdessa tilassa. Hiilidioksidipitoisuuksien minimi- ja 
maksimiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Minimiarvo kertoo, kuinka hyvin tila huuhtoutuu 
puhtaaksi yön aikana sekä antaa mittarin ns. lähtötason. Maksimiarvon perusteella tilan hiilidioksidipi-
toisuuden taso luokitellaan erinomaiseksi (alle 750 ppm), hyväksi (alle 900 ppm), tyydyttäväksi (alle 
1200 ppm) tai huonoksi (yli 1200 ppm). Terveydensuojelulain mukainen yläraja on 1500 ppm. Tar-
kemmat kuvaajat seurantamittauksista on esitetty liitteessä 4.   

 
Taulukko 3. Hiilidioksidiseurantojen havainnot 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittausjakso  Min / Max 
(ppm) 

Huomiot, 

900 ppm, 1200 ppm ja 
1500 ppm ylitykset 

CO2 / T/ Rh  1 B-rakennus, kuvaama-
taidonluokka B123,  
ma 14.1. – ke 23.1.2019 

376 / 841  Hiilidioksidipitoisuus pysyi 
alle 900 ppm tasolla, eli 
hiilidioksiditason voi todeta 
hyväksi. 

CO2 / T/ Rh  2 K-rakennus, musiikki-
luokka K1 
ma 14.1. – ke 23.1.2019 

391 / 1353  Hetkellisiä 900 ja 1200 ppm 
ylityksiä. 

 

7.2.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, hiilidioksidipitoisuus 

Seurannoissa ei havaittu hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajan ylityksiä. Toistuvat 900 ppm tason 
ylittävät CO2-pitoisuudet voivat kuitenkin aiheuttaa tunkkaisuuden tuntua. Mikäli yksittäisissä tiloissa 
koetaan tunkkaisuutta toistuvasti, voidaan selvittää tilan ilmamäärien kasvattamisen mahdollisuus. 

7.3 Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannat 
Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin 10 vrk ajan kahdessa eri tilasta. Lämpötilan ja 
suhteellisen kosteuden minimi- ja maksimiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Sisäilman lämpö-
tilan tulisi olla 20…26 °C lämmityskaudella (Asumisterveysasetus 2015). Sisäilman suhteellisen kos-
teuden tulisi olla 20…60 RH-%, mutta suositustason saavuttaminen talvikaudella voi olla haastavaa. 
On myös huomioitava, että suhteellinen kosteus laskee lämpötilan noustessa. Tarkemmat kuvaajat 
seurantamittauksista on esitetty liitteessä 4. 

 

Taulukko 4. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannat 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittausjakso Lämpötila 

Min / Max / ka. 

(°C) 

Suht.kosteus 

Min / Max / ka. 

 (RH-%) 

CO2 / T/ Rh  1 B-rakennus, kuvaama-
taidonluokka B123,  
ma 14.1. – ke 23.1.2019 

19,7 / 22,7 /  21,6 2,9 / 30,5 / 11,4 

CO2 / T/ Rh  2 K-rakennus, musiikki-
luokka K1 
ma 14.1. – ke 23.1.2019 

19,7 / 23,5 / 21,0 4,2 / 30,4 / 13,1 

 

7.3.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, lämpötila- ja suhteellinen 
kosteus 

Sisäilman lämpötilat olivat sopivalla tasolla. Sisäilman suhteellisen kosteuden lukemat olivat talvikau-
delle tyypillisiä, keskiarvot jäivät kuitenkin selkeästi alle suositellun 20 % miniarvon. Suhteellisen kos-
teuden minimilukemat on rekisteröity aikaisin aamulla. Henkilökuorman laskiessa koulupäivän jälkeen, 
suhteellinen kosteus laski yön aikana alimmillaan alle 10 % tasolle, mutta nousee päivisin henkilö-
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kuorman vaikutuksesta. Alhainen sisäilman kosteus voi talvikaudella olla ajoittainen epämukavuusteki-
jä, mutta esim. kostuttimien käyttöä suhteellisen kosteuden nostamiseksi ei yleisesti suositella. 

 

7.4 Epäpuhtausmittaukset (mineraalivillakuidut) 
 

Mineraalivillakuitunäytteet 

Mineraalivillakuitunäytteitä otettiin kuudesta eri tilasta tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumasta (B-
osa 3 kpl ja K-osa 3 kpl). Toimenpideraja ylittyi viiden näytteen osalta. Kuitunäytteiden tarkemmat 
analyysitulokset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä liitteessä 2. 

 
Taulukko 5. Kuitunäytteiden analyysitulokset eri tiloissa. Pinnoilta kerätyn kahden viikon laskeuma-ajan toimenpideraja on 0,2 
kuitua/cm2. Toimenpiderajan ylittävät tulokset on lihavoitu. 

Näytteen nro. Tila Kuitujen määrä 
(kpl/cm2) 

KUI 17 B136, kuraattori 0,2 

KUI 18 B123, kuvaamataito < 0,1 

KUI 19 B114, sähkötyö 0,3 

KUI 23 K107 (K1) 0,5 

KUI 24 K108 (K2) 0,3 

KUI 25 K109 (K3) 0,3 

 

7.4.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 

Kuidut 

Viiden kuitunäytteen osalta esiintyi kuituja yli toimenpiderajan (0,2 kpl/cm2). Suurin kuitumäärä 0,5 
kuitua/cm2 havaittiin luokkatilassa K107. Ilmanvaihtojärjestelmän lisäksi mahdollisia kuitulähteitä ovat 
esim. akustiikkalevyt tai alakattojen yläpuolella olevat LVI-eristykset ja erilaiset avointa mineraalivillaa 
sisältävät aukkojen ja rakojen tiivistykset. Mineraalivillakuidut aiheuttavat eriasteisia ylähengitysteiden 
oireita (yskää, äänen käheyttä, ym. vastaavaa), mutta niiden ei tiedetä aiheuttaneen pysyvää haittaa 
altistuksen päätyttyä. 

Kuitulähteiden poistaminen ilmanvaihtojärjestelmästä on suositeltavaa. Kuitulähteiden poistamisessa 
tulee huomioida materiaalien purkamisesta aiheutuva kuitujen leviämisriski, joka tulee pyrkiä minimoi-
maan asianmukaisilla kanavien tulppauksilla ja jälkisiivouksella. Avoimia mineraalivillapintoja sisältävät 
akustiikkalevytykset on suositeltavaa uusia uusilla pinnoitetuilla levyillä tai korvata muulla materiaalilla, 
josta ei irtoa mineraalivillakuituja sisäilmaan.  
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8. Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimukset 

8.1 B-rakennus, ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset 
Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimuksissa selvitettiin järjestelmien toimintakuntoa ja käyttökelpoisuutta 
rakennuksen kaavaillun loppuelinkaaren kannalta sekä rakennuksen käytön turvallisuuden ja terveelli-
syyden kannalta. IV-järjestelmien puhtautta arvioitiin sekä visuaalisin tarkastuksin että tuloilmakanavis-
ta otettujen pölynkoostumusnäytteiden avulla. Lisäksi suoritettiin ilmamäärien mittauksia. 

8.2 B-rakennuksen IV-kone ja koneen palvelualue  
B-rakennusta palvelevaan IV-koneeseen liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukoissa ja 
valokuvissa. 

Taulukko 6. K-rakennuksen iv-koneeseen liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 331 TK, B-rakennus 

Asennusvuosi  2001 

Poistoilmakoneet 

331 PF1 (pääpoistoilmakone, luokkatilat yms.) 
331 PF2 WC:t 
331 PF3 Keittiöhuuvat 
331 PF4 Maalaustilat 
332 PF1 takkakaasut 
333 PF1 happokaappi 
336 PF2 ahjo 
338 PF1 pesula 

Palvelualueen suunnitellut 
ilmamäärät  L/s 

+tulo / -poisto 

+2100 331 TK 
-1950 (331PF1) 
-80 (331 PF2) 
-300 (331 PF3) 
-140 (331 PF4) 
-110 (332 PF1) 
-60 (333 PF1) 

                               (336 PF2 ilmamäärä ei tiedossa) 
                             (338 PF1 ilmamäärä ei tiedossa) 

                 tunnetut poistot yht.    -2640,  
                 Huom! Kaikki poistot ei todennäköisesti yhtä aikaa käynnissä, osaa  
                 poistoista ohjataan käsikytkimillä. 
                                                   

Tuloilmakoneen sijainti IV-konehuone (käynti tikkailla käytävältä B124) 

Lämmön talteenotto pyöriväkennoinen LTO, kennon harjatiivisteiden uusiminen suositeltavaa 

Raitisilmasäleikkö ei lumisieppareita 

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammiossa ilmeisesti vanhojen ohivuotojen seurauksena 
likaantumista. Kammiossa myös kosteusjälkiä ilmeisesti raitisilmakanavasta 
tulleen sulamisveden jäljiltä ja suodattimiin kertyneen lumen sulamisen jäljiltä   

Lämmityspatteri  

Puhaltimet ja puhallinkammiot 
Suoravetoiset taajuusmuuttajaohjatut puhaltimet 

Poistopuhallinkammiossa roiskejälkiä, kammioon päässyt ilmeisesti vettä 

Poistosuodattimet M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakammiossa vettä. Kammion vedenpoistoaukko koholla kammion poh-
jasta 

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimen ohivuodoista aiheu-
tunutta likaantumista.  

Tuloilmakanavasta otetussa pölynkoostumusnäytteessä havaittiin mm. siitepölyä 
ja mineraalivillakuituja. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä huomioita 
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8.3 B-rakennus johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, ilman-
vaihto 

 IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähintään 
kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä suorite-
taan suositellut korjaustoimenpiteet. Kuitulähteitä ei havaittu. 

 Raitisilmasäleiköt on suositeltavaa varustaa lumisieppareilla. 

 Raitisilmakammion vedenpoistoa tulee parantaa, nykyinen vedenpoistoaukko on koholla kammi-
on pohjasta. 

 Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti. 

 Paine-eroseurannoissa B-rakennuksessa havaittiin erittäin suurta alipaineisuutta ulkoilmaan 
nähden. Suunniteltujen ilmamäärien perusteella yhteenlaskettu poistoilmamäärä on huomatta-
vasti tuloilmamäärää suurempi, mikä voi toimia selityksenä havaitulle alipaineisuudelle. B-
rakennuksen ilmamäärät ja poistopuhaltimien käyntiajat tulee suunnitella uudestaan siten, että 
liiallista alipaineisuutta ei esiinny.  

 Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen vähintään normaalin puhdistussyklin mukaisesti, suo-
siteltava puhdistusväli n. 5 vuotta.  

 Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen kaikki ilman-
vaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon. 
 

 
Kuva 50. B-osan pääilmanvaihtokone 331 TK. 

 
Kuva 51. IV-koneen 331 TK raitisilmasäleiköt B-osan vesikatol-
la 
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Kuva 52. IV-koneen 331 TK toisen raitisilmasäleikön pien-
eläinverkko irronnut reunastaan 

 
Kuva 53. IV-koneen 331 TK raitisilmakammio. Kammiossa 
vettä, vedenpoistoaukko koholla kammion pohjasta 

 
Kuva 54. IV-koneen 331 TK raitisilmakammion ulkopinnalla 
korroosiojälkiä, kammon eristekerrokseen päässyt sulamis-
vettä 

 
Kuva 55. IV-koneen 331 TK tuloilmasuodattimet. Suodattimien 
asennus oli tiivis. 

 
Kuva 56. IV-kone 331 TK, tuloilmasuodattimen jälkeen havait-
tavissa siitepölyä.  Pyyhkäisyjälki kuvassa. 
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Kuva 57. IV-kone 331 TK, LTO-kennon harjatiivisteet kulu-
neet 

 
Kuva 58. IV-kone 331 TK, tuloilmapuhallin 

 
Kuva 59. IV-kone 331 TK, lämmityspatterin edessä ruuveilla 
ja ilmeisesti myös tiivistysmassalla kiinnitetty reikäpelti, joka 
hankaloittaa patterin puhdistamista 

 

Kuva 60. IV-kone 331 TK, poistoilmasuodattimet. Suodatin-
kammion pohjalla kosteusjälkiä, jotka ovat ilmeisesti peräisin 
LTO-kennon huurtumisesta 

 
Kuva 61. IV-kone 331 TK, poistopuhallinkammiossa roiskejäl-
kiä, kammioon ilmeisesti päässyt kosteutta 

 
Kuva 62. IV-koneen 331 TK tuloilman äänenvaimennusosan 
vaimennusmateriaali on suojattua 
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Kuva 63. IV-koneen 331 TK jälkeinen tuloilmakammio iv-
konehuoneessa, kammion pohjalla pölykertymää 

 

 
Kuva 64. Tuloilmakanavan pyöreä kanavaäänenvaimennin iv-
konehuoneessa. Vaimennusmateriaali suojattua. 

 
Kuva 65. Tuloilmakanava käytävällä B124, pölynkoostumus-
näytteen nro 6 ottopaikka. Pyyhintäjäljet kuvassa. 

 
Kuva 66. Kuvaamataitoluokka B123, tuloilmakanavassa ei 
mainittavaa likaantumista tai pölyyntymistä 

 

Kuva 67. B-rakennus, konehuoneessa poistoilmakanavassa 
normaalia pölyyntymistä, pyyhkäisyjälki kuvassa 

 
Kuva 68. Kuvaamataitoluokka B123, poistoilmakanavassa 
normaalia pölyyntymistä 
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Kuva 69. B-rakennus, kotitalousluokkien keittiöhuuvien huip-
puimuri 331 PF3  

 
Kuva 70. B-rakennus, maalaustilojen huippuimuri 331 PF4 

 

8.4 Ilmamäärämittaukset, B-rakennus 
Rakennuksessa suoritettiin pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Mittausten tulokset on esitetty alla 
olevassa taulukossa. Kaikkien tilojen osalta ilmanvaihtosuunnitelmia ja suunnitteluarvoja ei ollut käy-
tettävissä. 

 

Taulukko 7. B-rakennuksen ilmamäärämittaukset. * = huppumittaus 

Tila 

(iv-kone) 

MITTAUSPISTE 

Tulopäätelaite /  
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa 
k / 

as. 

Tuloilma 

[l/s] 

MITTAUSPISTE 

Poistopäätelaite /  
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa 
k / 

as. 

Poistoilma 

[l/s] 

Suunniteltu 

+tulo/ - poisto 

[l/s] 

B123  

Kuvaamataito  

(331 TK) 

2 x säleikkö   144* 

183* 

yht. 327  

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

 

97,4 

109 

87,2 

67,9 

65,4 

0 

0 

+4 

+5 

+5 

36 

38 

40 

36 

35 

yht. 185 

suunniteluar-
vot ei tiedossa 

B140 Psykologi 

(331 TK) 

Säätöpelti DIRU-160 27,3 6 31 KSO-160 

KSO-125 

64 

60 

-8 

-1 

19 

20 

yht. 39 

(+40) 

(-40) 

(vanhat v. 
1991 suunnit-
teluarvot, 
nykyisistä ei 
varmuutta) 

8.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, B-rakennuksen il-
mamäärämittaukset 

Suunnitteluarvoja tai suunnitelmia tilojen ilmamääristä ei ollut käytettävissä. Suoritetun paine-
eroseurannan ja havaitun suuren alipaineisuuden perusteella rakennuksen ilmamäärät vaativat säätö-
toimenpiteitä, joilla painesuhteet saadaan paremmin tasapainoon. 

Puuttuvat ilmamäärien suunnitteluarvot on suositeltavaa selvittää etsimällä ilmanvaihtosuunnitelmat. 
Säätötöitä ei kyetä suorittamaan, mikäli suunnitelmia tai suunnitteluarvoja ei ole käytettävissä. Tarvit-
taessa tilojen ilmamääristä tulee laatia uusi suunnitelma. 
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8.6 K-rakennus, ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset 
Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimuksissa selvitettiin järjestelmien toimintakuntoa ja käyttökelpoisuutta 
rakennuksen kaavaillun loppuelinkaaren kannalta sekä rakennuksen käytön turvallisuuden ja terveelli-
syyden kannalta. IV-järjestelmien puhtautta arvioitiin sekä visuaalisin tarkastuksin että tuloilmakanavis-
ta otettujen pölynkoostumusnäytteiden avulla. Lisäksi suoritettiin ilmamäärien mittauksia. 

8.7 K-rakennuksen IV-kone ja koneen palvelualue  
K-rakennusta palvelevaan IV-koneeseen liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukoissa ja 
valokuvissa. 

Taulukko 8. K-rakennuksen iv-koneeseen liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue K-rakennus 

Asennusvuosi ja koneen malli 2012, Enervent Pegasos eco XL EDE 

Palvelualueen suunnitellut 
ilmamäärät  L/s 

+tulo / -poisto 

Suunnitellut ilmamäärät ei tiedossa 

Tuloilmakoneen sijainti K-rakennuksen aula 

Lämmön talteenotto pyöriväkennoinen LTO, kennon puhdistaminen suositeltavaa 

Raitisilmasäleikkö ovisyvennyksessä, ei erityisiä huomioita 

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, tuloilmasuodatinkammion pohjalla likakertymää ja 
siitepölyä  

Lämmityspatteri Sähkövastuspatteri, patterissa paikoin pölyä 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 
Alkuperäiset EC-moottorilla varustetut keskipakopuhaltimet, ei erityisiä huomioita 

Tulopuhallinkammion pohjalla pölykertymää, kammiossa korroosiojälkiä 

Poistosuodattimet F5 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, kammiossa pölykertymää  

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimen ohivuodoista aiheu-
tunutta likaantumista, ilmeisesti myös normaali huonepöly pääsee laskeutumaan 
suutinkanavamallisiin tuloilmapäätelaitteisiin 

Tuloilmakanavasta otetussa pölynkoostumusnäytteessä havaittiin mm. siitepö-
lyä. Mineraalivillakuituja ei havaittu. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

Päätelaitteet ja ilmanjako 

Normaali huonepöly pääsee ilmeisesti laskeutumaan suutinkanavamallisiin 
tuloilmapäätelaitteisiin 

Vesikatolla ei ole asianmukaista jäteilman ulospuhallushajottajaa, vaan jäteilma 
puhalletaan vanhan huippuimurin läpi 
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8.8 K-rakennus johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, ilman-
vaihto 

 IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähintään 
kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä suorite-
taan suositellut korjaustoimenpiteet. Kuitulähteitä ei havaittu. 

 IV-koneen huolto-oven sisäpuolinen vaimennusmateriaali tulee kiinnittää paikoilleen. 

 Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti. 

 Suodatinasennusten tiiviyttä on suositeltavaa parantaa esim. ylimääräistä tiivistysnauhaa käyt-
tämällä. 

 Jäteilman ulospuhallusta varten on suositeltavaa asentaa vesikatolle ulospuhallushajottaja (ny-
kyinen puhallus vanhan huippuimurin läpi). 

 Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen vähintään normaalin puhdistussyklin mukaisesti, suo-
siteltava puhdistusväli n. 5 vuotta. Suutinkanavamallisille tuloilmapäätelaitteille suositellaan kui-
tenkin tiheämpää puhdistusväliä, esim. kerran vuodessa, koska päätelaitteisiin kertyy ilmeisesti 
normaalia huonepölyä niiden rakenteesta johtuen. 

 Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen ilmanvaihto-
suunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon. 

 

 
Kuva 71. K-rakennuksen iv-kone huolto-ovi avattuna. Koneessa 
näkyvissä kosteuden aiheuttamaa korroosiota. 

 
Kuva 72. K-rakennuksen iv-koneen huolto-oven sisäpuolen 
vaimennusmateriaali irronnut reunoistaan 
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Kuva 73. K-rakennuksen iv-kone, tuloilmasuodatin pääsee 
heilumaan, nykyinen asentamistapa epätiivis 

 
Kuva 74. K-rakennuksen iv-kone, tuloilmasuodattimen jäl-
keen havaittavissa siitepölyä.  Pyyhkäisyjäljet kuvassa. 

 
Kuva 75. K-rakennuksen iv-koneen sähköpatterissa paikoin 
pölyä 

 

Kuva 76. K-rakennuksen iv-kone, tulopuhallinkammiossa 

koneen pohjalla havaittavissa pölyyntymistä ja korroosiojäl-
kiä 

 
Kuva 77. K-rakennuksen iv-kone, tulopuhallinkammiossa ko-
neen pohjalla havaittavissa pölyyntymistä ja korroosiojälkiä 

 
Kuva 78. K-rakennuksen iv-kone, poistoilmasuodattimen 
asennus epätiivis, suodatinkehys heiluu 
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Kuva 79. K-rakennuksen iv-kone, poistoilmasuodattimen 
jälkeisessä kammiossa koneen pohjalla pölykertymää 

 
Kuva 80. K-rakennuksen iv-kone, pölyjälkien perusteella pois-
toilma vuotaa poistoilmasuodattimen jälkeen huolto-oven ja 
koneen rungon välistä puhallinkammioon LTO-kennon ohitse 

 
Kuva 81., Luokkatila K107 musiikkiluokka, pölynkoostumus-
näytteen nro 1 ottopaikka. Pyyhintäjäljet kanavan pohjalla. 
Kanavaan kertyy ilmeisesti normaalia huonepölyä. 

 
Kuva 82. K-rakennus, musiikkiluokan opettajan tila, poistoil-
mapäätelaitteessa normaalia pölyyntymistä 

 

Kuva 83. K-rakennus, IV-koneelle tulevassa poistoilmakana-
vassa normaalia pölyyntymistä  

 
Kuva 84. K-rakennuksen jäteilma puhalletaan ulos ilmeisesti 
vanhan käytöstä poistetun huippuimurin läpi. Huippuimuri on 
suositeltavaa korvata käyttötarkoitukseen suunnitellulla jäteil-
man ulospuhallushajottajalla 
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8.9 Ilmamäärämittaukset, K-rakennus 
Rakennuksessa suoritettiin pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Mittausten tulokset on esitetty alla 
olevassa taulukossa. Kaikkien tilojen osalta ilmanvaihtosuunnitelmia ja suunnitteluarvoja ei ollut käy-
tettävissä.  
 
Taulukko 9. Ilmamäärämittausten tulokset. * = huppumittaus 

Tila 

(iv-kone) 

MITTAUSPISTE 

Tulopäätelaite /  
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa 
k / 

as. 

Tuloilma 

[l/s] 

MITTAUSPISTE 

Poistopäätelaite /  
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa 
k / 

as. 

Poistoilma 

[l/s] 

Suunniteltu 

+tulo/ - poisto 

[l/s] 

K108 

(K-rakennuksen iv-
kone) 

2 x säätöpelti 

PRA-160 

26 

35 

as 6 

as 3 

114 

52 

yht. 166 

UHA-160 

UHA-160 

UHA-160 

  36* 

39* 

33* 

yht. 109 

suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

K109 

(K-rakennuksen iv-
kone) 

säätöpelti 

PRA-160 

14 as 6 83 UHA-160 20 +18 23 suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

8.10 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, K-rakennuksen il-
mamäärämittaukset 

Ilmamäärämittausten perusteella kahden mitatun luokkatilan tuloilmamäärät olivat suuremmat kuin 
poistoilmamäärät. Tiedossa ei ole, onko tiloja kenties pyritty tarkoituksella säätämään ylipaineisiksi 
säätämällä tuloilmamäärät poistoa suuremmaksi. Paine-eroseurannan perusteella arvioituna koko K-
rakennuksen ilmamäärät ovat kuitenkin melko hyvin tasapainossa (rakennus oli lievästi alipaineinen). 

Puuttuvat ilmamäärien suunnitteluarvot on suositeltavaa selvittää etsimällä ilmanvaihtosuunnitelmat. 
Säätötöitä ei kyetä suorittamaan, mikäli suunnitelmia tai suunnitteluarvoja ei ole käytettävissä.  
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9. Haitta-ainekartoitus 
B-rakennuksen haitta-ainekartoituksessa havaittiin muun muassa alakattoverhousten yläpuolisissa 
tekniikka-asennusten eristeissä sekä nykyisen lattiamaton alapuolella todennäköisesti asbestipitoisia 
materiaaleja. K-osan julkisivuverhouslevyt sisältävät todennäköisesti asbestia. Haitta-ainekartoituksen 
tulokset on esitetty kokonaisuudessaan erillisessä haitta-ainekartoitusraportissa. 

10. Altistumisolosuhteiden arviointi 

10.1 Arvioinnin perusteet 
Altistumisolosuhteet arvioitiin Työterveyslaitoksen ohjeistuksen ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien 
selvittämiseen” (2017) mukaisesti. 

Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa on esitetty altistumisolosuhteiden arviointiperusteet ja ohjeistuksen 
mukaan haitallinen altistumisolosuhde arvioidaan neliportaisella asteikolla: 

1. epätodennäköinen 

2. mahdollinen 

3. todennäköinen 

4. erittäin todennäköinen 

Altistumisolosuhteiden arviointi on suoritettu aistinvaraisten havaintojen perusteella ja yleistämällä 

rakennusosien kunto vastaamaan koulukiinteistön saman aikakauden ja samoilla rakenneratkaisuilla 

toteutettuja rakennuksia. Arviointia voidaan tarvittaessa tarkentaa, mikäli mikrobivaurioiden laajuus 

eroaa.  

10.2 Mikrobivaurioiden laajuus rakenteissa 
Rakennuksen alapohjassa todettiin aistinvaraisesti toistuvia ja laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita pin-
tabetonilaatan alapuolisessa lämmöneristeessä (B-osa). 

K-osan alapohjarakenteessa on todennäköisesti kosteus- ja mikrobivaurioita. Alapohja on toteutettu 
nykyisin riskirakenteeksi tiedetyllä rakenneratkaisulla. 

10.3 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuk-
sen paine-erot 

Alapohjassa, ulkoseinissä sekä yläpohjassa on paikoin epätiiveyskohtia, jotka toimivat ilmavuotoreit-
teinä rakenteista sisätilojen suuntaan. Ilmavuotojen mukana kulkeutuu epäpuhtauksia ja hajuja sisäil-
maan ilmavirtausten tullessa mikrobivaurioituneiden materiaalien kautta. Tilojen sisäilmassa on pai-
koin havaittavissa normaalista poikkeavaa, mikrobiperäistä hajua.  

Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot eivät ole täysin hallinnassa B-osalla, jossa esiintyy voimakkaita 
paine-erojen vaihteluita sisätilan alipaineisuuden suhteen.  K-osan paine-eroissa ei kuitenkaan esiinny 
pitkiä aikajaksoja suurta alipainetta ulkoilmaan nähden.  

10.4 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun 
B- tai K-rakennuksessa ei havaittu kuitulähteitä ilmanvaihtojärjestelmissä. B-rakennuksessa havaittiin 
kuitenkin huomattavaa alipaineisuutta, mikä voi johtaa epäpuhtauksien kulkeutumiseen sisäilmaan. 

Hiilidioksidiseurannoissa ei havaittu toimenpiderajojen ylityksiä. 

 

10.5 Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet 
Tiloista otetuissa pölylaskeumanäytteissä havaittiin lähes kaikkien näytteiden osalta kohonneita mine-
raalikuitupitoisuuksia. Tiloissa todettiin ja paikallistettiin useita mineraalikuitulähteitä muun muassa 
huonetilojen sisäkattojen alaslaskuissa. Teollisten mineraalikuitujen lähteet voivat heikentää sisäilman-
laatua. 
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10.6 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennä-
köisyys 

B-osa: 

Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen. 

K-osa: 

Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen. 

 

11. Yhteenveto suositeltavista toimenpiteistä 
Seuraavassa on esitetty suositeltavat korjaustoimenpiteet rakenneosittain sisäilman laatuun eniten 
vaikuttavassa järjestyksessä. Esitetyt korjaustoimenpiteet pohjautuvat tutkimuksessa havaittuihin kor-
jaustarpeisiin ja sisäilmariskeihin/-haittoihin sekä käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin, joilla rakennuksen 
elinkaarta ja käyttöä voidaan jatkaa noin 10 vuotta, jos laajempia peruskorjaustoimenpiteitä ei tehdä: 

Tilaajan asettama loppuelinkaaren käyttöikätavoite rakennukselle on noin 10 vuotta. 
 

Alapohja 
 
B-osa 

 Alapohjarakenteen läpi kulkevien hormikuilujen, läpivientien ja käyntiluukkujen tiivistä-
mien. 

o Epätiiveyskohtia voidaan kartoittaa tarkemmin esimerkiksi ilmatiiveystutkimuksella 
isoimpien hormiaukkojen sulkemisen jälkeen. 

 Alapohjan ja seinien liitoskohdan tiivistäminen. 

 Rakennuksen vierustan painanteiden täyttö/maanpinnan kallistusten korjaus 
 

Vaihtoehtoisesti uusitaan alapohjalaatta ja lämmöneriste kantavaan rakenteeseen asti ja uusitaan 
vierustäytöt kauttaaltaan. Sokkelin ulkopinta suojataan patolevytyksellä tai bitumisella kosteuskatkolla. 

 

K-osa 

 Alapohjan läpivientien, liitoskohtien ja mahdollisten halkeamien tiivistäminen. 
 

Vaihtoehtoisesti uusitaan alapohjalaatta ja lämmöneriste kantavaan rakenteeseen asti ja uusitaan 
vierustäytöt kauttaaltaan. Sokkelin ulkopinta suojataan patolevytyksellä tai bitumisella kosteuskatkolla. 

 

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

 

B-osa 

 Mahdollisten ilmavuotokohtien kartoitus ilmatiiveystutkimuksella ja tiivistäminen alapoh-
jan läpivientien ym. tiivistysten yhteydessä. 

 

K-osa 

 Ulkoseinärakenteiden ja ikkunoiden liitoskohtien tiivistäminen 

 Ikkunoiden huoltokorjaus (käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen, huoltomaalaus) 
 
Vaihtoehtoisesti ulkoseinän lämmöneristeiden ja julkisivumuurauksen uusiminen, mikäli tavoitellaan 
pidempää käyttöikää. 
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Väliseinät ja pintarakenteet 

 
B-osa 

 Kosteusvaurioituneiden alakattoverhousten uusiminen 

 Ilmanvaihtokonehuoneen mineraalivillapintojen pölynsidontakäsittely / pinnoitus 

 Alakattojen yläpuolisten putkien avointen mineraalivillaeristeiden pinnoitus 

 Läpivientien tiivistys huonetilojen välillä 

 Vaurioituneiden ja vanhojen osin avopintaisten akustiikkalevyjen uusiminen 
 
Tilapintojen uusiminen seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 

 

K-osa 

 Vaurioituneiden kotelorakenteiden uusiminen tilan K1 wc-tilassa. 

 Läpivientien tiivistäminen hormeissa. 

 Avopintaisten mineraalivilla-akustiikkalevyjen uusiminen. 

 Puuttuvan listan lisääminen luokan K109 oven yläpuolelle 
 
Tilapintojen uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 

 

Vesikatto ja yläpohja 

 
B-osa 

 Yläpohjan läpivientien tiivistäminen. 

 Katkaistun ja käytöstä poistetun tiilihormin sulkeminen tiiviisti yläpohjan tasalta. 

 Yläpohjatilan säännöllinen tarkastaminen vuotovahinkojen varalta (aluskatteessa paikoin 
reikiä) 

 

K-osa 

 Yläpohjan läpivientien tiivistäminen. 

 Lintuverkkojen asentaminen räystäille tuuletusrakoihin 
 

Ilmanvaihtojärjestelmät 

 
B-osa 

 Raitisilmasäleiköt on suositeltavaa varustaa lumisieppareilla 

 Raitisilmakammion vedenpoistoa tulee parantaa, nykyinen vedenpoistoaukko koholla 
kammion pohjasta 

 Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteelli-
sesti 

 Paine-eroseurannoissa B-rakennuksessa havaittiin erittäin suurta alipaineisuutta ulkoil-
maan nähden. Suunniteltujen ilmamäärien perusteella yhteenlaskettu poistoilmamäärä 
on huomattavasti tuloilmamäärää suurempi, mikä voi toimia selityksenä havaitulle alipai-
neisuudelle. B-rakennuksen ilmamäärät ja poistopuhaltimien käyntiajat tulee suunnitella 
uudestaan siten, että liiallista alipaineisuutta ei esiinny.  

 Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen vähintään normaalin puhdistussyklin mukai-
sesti, suositeltava puhdistusväli n. 5 vuotta.  

 Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen kaikki 
ilmanvaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 

 

K-osa 

 IV-koneen huolto-oven sisäpuolinen vaimennusmateriaali tulee kiinnittää paikoilleen. 

 Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteelli-
sesti 
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 Suodatinasennusten tiiviyttä on suositeltavaa parantaa esim. ylimääräistä tiivistysnauhaa 
käyttämällä 

 Jäteilman ulospuhallusta varten on suositeltavaa asentaa vesikatolle ulospuhallushajot-
taja (nykyinen puhallus vanhan huippuimurin läpi) 

 Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen vähintään normaalin puhdistussyklin mukai-
sesti, suositeltava puhdistusväli n. 5 vuotta. Suutinkanavamallisille tuloilmapäätelaitteille 
suositellaan kuitenkin tiheämpää puhdistusväliä, esim. kerran vuodessa, koska päätelait-
teisiin kertyy ilmeisesti normaalia huonepölyä niiden rakenteesta johtuen. 

 Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen ilman-
vaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon. 
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12. Muuta korjauksissa huomioitavaa 
Korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnitteli-
jalla ja valvojalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksista sekä rakenteiden tiivis-
tyskorjauksista ja rakennusfysikaalisesta toiminnasta. 

Ennen purkutöihin ryhtymistä on huolehdittava, että haitta-ainekartoituksessa havaitut haitta-aineita 
sisältävät materiaalit huomioidaan purkutöissä. Kartoituksessa havaittuihin asbestipitoisiin materiaa-
leihin kohdistuvat työt tulee tehdä asianmukaisesti asbestityönä ja mahdollisesti muita haitta-aineita 
sisältäviin materiaaleihin kohdistuvat työt tulee tehdä asianmukaisesti haitta-ainepurkutyönä. Lisäksi 
purkutöiden aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja mikrobipurkutöille asetettujen purkumää-
räysten noudattamisesta. Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan materiaaleja, joita ei ole huomioitu 
haitta-ainekartoituksessa, tulee materiaalien haitta-ainepitoisuudet selvittää ennen purkutöiden jatka-
mista. 

Tiivistyskorjaustyön laatu ja onnistuminen tulee varmistaa merkkiainekokeiden avulla. Korjaus- ja sa-
neeraustöiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta. 

Inspecta Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) 
mukaisesti. 
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Kuituanalyysi 
KUI1164 
Kiwalab, 4.2.2019 

Kiwalab 

Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Jouko Pekkarinen, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkotallintie 6A 

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja: Jouko Pekkarinen 

Näytteenottopäivä: 23.1.2019 

Näytteet vastaanotettu: 25.1.2019 

Tutkimusmenetelmä 
BM-Dustlifter geeliteippinäytteistä analysoidaan epäorgaaniset mineraalivillakuidut valomikroskoopilla 
käyttämällä 100-kertaista suurennosta. Näytteistä lasketaan yli 20 mikrometrin pituiset teolliset 
mineraalivillakuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalivillakuituja kpl/cm². 
Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen määrää arvioidaan asteikolla niukka, 
kohtalainen, runsas tai erittäin runsas. 
 
Määritysraja 0,1 kpl/cm2, pölykertymäaika 2 vko. 

Tulokset: 

Näyte Näytteenottopaikka Mineraalivillakuituja kpl/cm2 Muun pölymateriaalin määrä 

1 C206 Opettajainhuone, lokerikon päältä 0,4 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

2 D204 Auditorio, kytkentäkaapin päältä 1,3 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

3 C107, kaapin päältä < 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

4 E115 Opettajainhuone, kaapin päältä 0,2 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

5 E204 luokka, kaapin päältä < 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

6 F211 luokka, kaapin päältä 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

7 F103 luokka, kaapin päältä 0,3 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

8 F101 Terv.hoitaja, kaapin päältä < 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

9 E102 luokka, kaapin päältä 0,1 
Kohtalaisesti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

11 
A185 Liikuntasalin näyttämö, poistumistievalaisimen 
päältä 

0,3 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

12 A123 luokka, kaapin päältä 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

13 A162c luokka, kaapin päältä 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 
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14 A134 luokka, kaapin päältä 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

15 A260 luokka, hyllyn päältä 0,6 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

16 A205 kanslia, kaapin päältä < 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

17 B136 kuraattori, kaapin päältä 0,2 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

18 B123 kuvaamataito, kaapin päältä < 0,1 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

19 B114, sähkötyö, kaapin päältä 0,3 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

20 D155, terveydenhoitaja, kaapin päältä 0,2 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

21 D109 LID3 Liikuntasali, kaapin päältä 0,3 
Kohtalaisesti hienoa pölyä, 
runsaasti orgaanisia kuituja 

22 D150 Odotushuone, postilaatikon päältä 0,3 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 

23 K107 (K1), hyllyn päältä 0,5 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

24 K108 (K2), kaapin päältä 0,3 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

25 K109 (K3), kaapin päältä 0,3 
Niukasti hienoa pölyä, niukasti 
orgaanisia kuituja 
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LIITE: Kuitututkimusnäytteiden tulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden 
viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai 
enemmän edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän 
pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. 

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua 
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta.  

2. KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET 

Teollisia villakuituja esiintyy rakennusten sisäilmassa vähän verrattuna muihin sisäilman hiukkasiin. 
Suurin osa sisäilman kuiduista on orgaanisia kuituja, joiden lähteitä ovat esimerkiksi paperituotteet, 
vaatteet ja sisustustekstiilit. Tavallisimmat sisäilman epäorgaaniset kuitulähteet ovat huonetilojen 
äänenvaimennusmateriaaleina toimivat osittain pinnoittamattomat akustiikkalevyt ja 
ilmanvaihtokanavien rikkoutuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet. Villaeristeitä voi olla myös 
tuloilmakanavien pääte-elimissä ja ilmanvaihtokoneessa. 

Epäorgaaniset eli teolliset lasi- ja mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti ylähengitysteiden, 
silmien ja ihon ärsytystä sekä äänenkäyttöongelmia. Vähäisetkin kuitumäärät voivat aiheuttaa ja 
lisätä oireilua etenkin muiden sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. Harvoin siivotuilla 
pinnoilla kuidut alkavat kerääntyä ja tilojen käyttäjät voivat altistua niille kuitupölyn lähtiessä liikkeelle 
ilmavirtauksien tai mekaanisen kosketuksen vuoksi. Usein toistuvalla siivouksella voidaan hallita 
työskentelypintojen kuitumaisia epäpuhtauksia, mutta suositeltavaa on ensisijaisesti korjata tai 
poistaa kuitulähde. 

3. KIRJALLISUUS 

Lappalainen S., Riala R., Tossavainen A., Salonen H., Teikari M., Salmi K., Korhonen P. A. ja Reijula K., Mineraalikuidut 
sisäilmahaittana. Sisäilmastoseminaari 2003, SIY raportti 19. ss. 299-302. 

Kovanen K., Heimonen I., Laamanen J., Riala R., Harju R., Tuovila H., Kämppi R., Säntti J., Tuomi T., Salo S-P., Voutilainen 
R. ja Tossavainen A. (2006) Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt, Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus. VTT Tiedotteita 
2360. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. 
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Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Jouko Pekkarinen, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkotallintie 6A 

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja:  

Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu: 11.2.2019 

Tutkimusmenetelmät: 

Näytteille suoritettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppitutkimus. Näytteestä löytyneet kuidut ja mineraaliaines 
on tunnistettu energiadispersiivisellä spektrometrillä. 
 

Tulosten tulkinta: 

Hienojakoisen mineraaliaineksen lähteenä voi olla esimerkiksi tasoite- tai laastimateriaali. Rautarikkaat ja 
alumiinirikkaat partikkelit voivat olla lähtöisin metallimateriaalista tai muusta pinnoitemateriaalista. 
Sinkkirikkaiden partikkeleiden lähtömateriaalina voi olla esimerkiksi maali tai muu pinnoitemateriaali. 
Mineraalivillakuidut voivat olla lähtöisin esimerkiksi akustovillalevyistä tai muista 
mineraalivillaeristemateriaaleista. 

Tulokset: 

Näyte Näytteenottopaikka Tulos 

1. K-rakennus, luokan K1 tuloilmakanava 

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista 
huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia, kiillemineraaleja sekä savimineraaleja 
- Kohtalaisesti siitepölyä 
- Kohtalaisesti mahdollisia homeitiöitä 

2. A-rakennus, luokka A133 tuloilmakanava 

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista 
huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia, kipsiä sekä kiillemineraaleja 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Kohtalaisesti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkkirikkaita partikkeleita 

3. A-rakennus, liikuntasalin A185 tuloilmakanava 

- Kohtalaisesti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista 
huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia sekä kiillemineraaleja 
- Kohtalaisesti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkkirikkaita partikkeleita (runsas) 
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4. A-rakennus, musiikkiluokan A122a tuloilmakanava 

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia sekä kiillemineraaleja 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkkirikkaita partikkeleita (runsas) 

5. E-rakennus, luokkatilan E105 tuloilmakanava 

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista 
huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia, kipsiä sekä kiillemineraaleja 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 

6. B-rakennus, käytävä B124, tuloilmakanava  

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia, kipsiä sekä dolomiittia 
- Kohtalaisesti teollisia mineraalivillakuituja (lasivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkkirikkaita partikkeleita 

7. F-rakennus, luokka F206, tuloilmakanava 

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia, kipsiä sekä kiillemineraaleja 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Kohtalaisesti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Niukasti mahdollisia homeitiöitä 
- Alumiinirikkaita ja rautarikkaita partikkeleita (runsas) 

8. C-rakennus, C105 aula, tuloilmakanava 

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista 
huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia sekä kipsiä 
- Kohtalaisesti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Kohtalaisesti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Alumiini-, sinkki-, ja rautarikkaita partikkeleita (runsas) 

9. D-rakennus, D102b ruokala, tuloilmakanava 

- Kohtalaisesti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista 
huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia, kipsiä, kiillemineraaleja sekä kalsiittia 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkki-, ja rautarikkaita partikkeleita (runsas) 
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10. D-rakennus, D121 pesuhuone, tuloilmakanava 

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia sekä kalsiittia 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkki-, ja rautarikkaita partikkeleita (runsas) 
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Kuva 1. Paine-eroseuranta Paine 1, kotitalousluokan B127 ja ulkoilman välillä ke 23.1. – pe 1.2.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu 
korostettu harmaalla pohjavärillä. 
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Kuva 2. Paine-eroseuranta Paine 2, luokkatilan K109 (K3) ja ulkoilman välillä ke 23.1. – to 31.1.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu 
korostettu harmaalla pohjavärillä.  
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Kuva 3. Luokkatila B123, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ma 14.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 1 
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Kuva 4. Luokkatila K107 (K1), hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ma 14.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 
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Kuva 5. Luokkatila B123, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ma 14.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 1 
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Kuva 6. Luokkatila K107 (K1), lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ma 14.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan 
tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 
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