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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kirkkonummen kirkonkylän keskuskoulun E- ja F-osien raken-
teiden toteutustapaa ja kuntoa ja niissä mahdollisesti olevia sisäilmariskejä peruskorjauksen lähtötie-
doiksi. Tulevien korjausten käyttöikätavoite on 10 vuotta rakennuksen käyttötarkoituksen pysyessä 
samana. Tutkimuskokonaisuus sisälsi teknisten järjestelmien ja rakenteiden kosteustekniseen kuntoon 
liittyviä tutkimuksia. 

Tutkimuksissa havaittiin puutteita rakenteiden rakennusfysikaalisessa toiminnassa sekä sisäilman 
laatuun vaikuttavia puutteita ja riskejä. Altistumisolosuhde sisäilman epäpuhtauksille E-osan tiloissa on 
erittäin todennäköinen. F-osan tiloissa altistumisolosuhde on mahdollinen. 

Seuraavassa on esitetty tärkeimmät havainnot ja tulokset. 

E-osa 

Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 

Rakennuksen alapohjarakenteet ovat maanvastaisia betonirakenteita tai ryömintätilallisia betoniraken-
teita, joissa on käytetty lämmöneristeenä mineraalivillaa, kevytsoraa, lastuvillalevyä ja kutterilastua. 
Lämmöneristekerros sijaitsee maata vasten olevan betonirakenteen yläpuolella. Kantavan laatan ylä-
pinnassa havaittiin kosteuskatkoksi toteutettu bitumisively, jonka tekninen käyttöikä on ylittynyt eikä se 
enää estä kaikilta osin diffuusion avulla tai mahdollisesti maaperästä kapillaarisesti nousevan kosteu-
den pääsyä alapohjarakenteen lämmöneristekerrokseen. Lämmöneristeissä havaittiin viitteitä raken-
teen mikrobivaurioista lähes kaikissa tutkituissa materiaalinäytteissä. Ryömintätiloissa on vanhoja 
muottirakenteita, joihin on syntynyt mikrobikasvustoa. Alapohjarakenteissa havaituista vaurioista ja 
maaperästä on todennäköistä päästä epäpuhtauksia sisäilmaan tiivistämättömien läpivientien, raken-
neliitosten sekä alapohjatilan tarkastusluukkujen kautta. 

Kellarikerroksen seiniin kohdistuu voimakasta ulkopuolista kosteusrasitusta pohjavedestä. Salaojien ja 
sadevesijärjestelmän kunto ja toimivuus on syytä selvittää. Kellaritiloista voi kulkeutua epäpuhtauksia 
sisäilmaan tiivistämättömien läpivientien, rakenteiden liitosten ja avoimen porrashuoneen kautta. 

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

Rakennuksen ulkoseinät ovat sisäpihan puolelta puurakenteisia ja lämmöneristeenä on mineraalivilla, 
eikä rakenteessa ole höyrynsulkua. Sisätilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden, jolloin ilmavirtauksen 
suunta on ulkoilmasta sisäilmaan. Puurakenteisissa seinissä havaittiin mikrobivaurioita kaikissa raken-
teesta otetuissa näytteissä. Höyrynsulkukerroksen puuttumisen vuoksi seinärakenteissa olevat epä-
puhtaudet pääsevät sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua. 

Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

Väliseinärakenteet ovat pääasiassa tiili- tai levyrakenteisia ja hormikotelorakenteet pääasiassa levyra-
kenteisia. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Lattiapinnat ovat pääasiassa muovimattopintaisia ja sei-
näpinnat maalattuja / tasoitettuja ja maalattuja. 

Rakennuksen tilojen akustiikkamateriaalina on käytetty pääasiassa kipsiakustiikkalevyjä, mitkä ovat 
hyväkuntoisia. Akustiikkalevyjen ja talotekniikkakanavien yläpinnoille on muodostunut pölykertymiä ja 
likaantumaa, josta voi paineiskujen ja ilmavirtausten kautta kulkeutua pölyä ja epäpuhtauksia sisäil-
maan. Hormikoteloissa havaittiin myös pölykertymiä ja likaantumaa sekä yksittäinen näkyvä vaurio 
märkätilassa. 

Välipohjalaatan läpi kulkevat läpiviennit ja palokatkot on toteutettu pääasiassa tiiviisti eikä niissä ha-
vaittu puutteita. Palo-ovien karmin ja seinän välisissä tilkevilloissa on avoimia pintoja, joista irtoaa 
todennäköisesti mineraalivillakuituja sisäilmaan paineiskujen ja villapintoihin kohdistuvien ilmavirtaus-
ten seurauksena. 

Lattiapinnoitteet ovat pääosin hyväkuntoisia yksittäisiä tilojen käytön seurauksena syntyviä kulumia ja 
halkeamia lukuun ottamatta. 

Vesikatot ja yläpohja 

Yläpohjan kantavan betonirakenteen päälle on asennettu puuristikot ja vesikatteena toimii saumattu 
peltikate. Kapeamman rakennuksen osalta yläpohjatilan tuuletus on heikentynyt ulkoseinään asenne-
tun lämmöneristevillan tukkiessa räystäiden tuuletusrakoja. Lisäksi aluskatteessa on puutteita ja reikiä, 
joista voi päästä vettä yläpohjatilaan. Leveämmän rakennuksen osalta vesikatteen alla ei ole aluska-
tetta ja vesikaton ruoteina toimivissa laudoissa on havaittavissa tummentumia. 
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Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon osalta E-osalla nousi esiin suurimpana puutteena rakennuksen alipaineisuus ulkoilmaan 
ja alustatilaan nähden. Hiilidioksidipitoisuuksissa ei havaittu toimenpiderajojen ylityksiä. 

Korjaustoimenpiteet, E-osa 

Tavoiteltu 10 vuoden käyttöikä voidaan saavuttaa, mikäli alapohjarakenteessa ja puurunkoisissa ulko-
seinissä sijaitsevat vaurioituneet lämmöneristeet uusitaan kauttaaltaan. Korjausten yhteydessä tulee 
pyrkiä pienentämään maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta ulkopuolisella vede-
neristyksellä sekä salaojituksella. 

Ilmanvaihdon osalta tärkein korjaustoimenpide on rakennuksen painesuhteiden saaminen paremmin 
hallintaan. Nykytilanteessa E-osalla esiintyy alipaineisuutta ulkoilmaan ja alustatilaan nähden.  

Korjauksiin suositellaan ryhdyttävän 0 – 1 vuoden kuluessa. 

 
F-osa 

Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 

Ryömintätilassa on aistinvaraisten havaintojen perusteella voimakas kosteuspitoisuus ja osin puutteel-
linen tuulettuvuus, jolloin kosteus tiivistyy rakenteiden pinnoille, ja josta se voi siirtyä kapillaarisesti 
betonilaatan yläpintaan pintamateriaalien alle. Rakennekosteusmittauksissa havaittiin kohonneita kos-
teuspitoisuuksia betonilaatan yläpinnassa pinnoitteiden välittömässä läheisyydessä muutaman tilan 
osalta. Lattiapinnoitteisiin kohdistuva kosteusrasitus voi heikentää sisäilman laatua pinnoitteisiin syn-
tyvien mikrobivaurioiden sekä liimausaineiden hajoamisesta aiheutuvien VOC-päästöjen seurauksena. 

Ryömintätilassa havaittiin näkyviä kasvustoja maaperässä ja avoimien kulkuluukkujen sekä rakennelii-
tosten ja läpivientien kautta kasvustoista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan heikentäen osaltaan 
sisäilman laatua. Alapohjatilaan tehdyissä savukokeissa ei kuitenkaan havaittu vuotokohtia rakentei-
den liitoskohdista. 

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

Ulkoseinärakenne on betoni-sandwichrakenteinen ja lämmöneristeenä on mineraalivilla. 

Ulkoseinärakenteisiin havaittiin kohdistuvan paikallisesti voimakkaampaa kosteusrasitusta syöksytor-
vien vedenohjauksen puutteesta sekä yksittäisten läpivientien vedenohjauspuutteista. Myös elementti-
saumat ovat teknisen käyttöikänsä loppupuolella ja saumoissa havaituista epätiiveyskohdista on mah-
dollista ajautua sadevesiä ulkoseinärakenteen eristetilaan. 

2.kerroksen tilassa havaittiin vesikaton vuodosta aiheutunut vanha tutkimushetkellä kuiva vauriokohta. 

Ulkoseinärakenteesta otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin heikko viite vauriosta. Ulkoseinäraken-
teissa on myös yksittäisiä halkeamia rakenteiden liitoskohdissa, joista on mahdollista päästä epäpuh-
tauksia sisäilmaan. 

Ikkunarakenteissa havaittiin yksittäisiä epätiiveyskohtia ulkoseinän ja ikkunan karmin liitoskohdassa. 
Ikkunakarmin liitos on avauksen perusteella tiivistetty massaamalla ja havaitut epätiiveyskohdat ovat 
paikallisia ja aiheutuneet tiivistyksen ikääntymisen seurauksena tai työvirheistä.  

Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

Väliseinärakenteet ovat pääasiassa tiili- tai levyrakenteisia ja hormikotelorakenteet pääasiassa levyra-
kenteisia. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Lattiapinnat ovat pääasiassa vinyylilaattapintaisia ja sei-
näpinnat maalattuja / tasoitettuja. 

Rakennuksen tilojen akustiikkamateriaalina on käytetty pääasiassa mineraalivilla- ja kipsiakustiikkale-
vyjä, mitkä ovat hyväkuntoisia. Akustiikkalevyjen ja osin mineraalivillaeristeisten talotekniikkakanavien 
yläpinnoille on muodostunut pölykertymiä ja likaantumaa, josta voi paine-iskujen ja ilmavirtausten 
kautta kulkeutua pölyä ja epäpuhtauksia sisäilmaan. Hormikoteloissa havaittiin myös pölykertymiä ja 
likaantumaa sekä yksittäisiä näkyviä vaurioita märkätiloissa. 

Välipohjalaatan läpi kulkevat läpiviennit ja palokatkot on toteutettu pääasiassa tiiviisti eikä niissä ha-
vaittu puutteita. 

Lattiapinnoitteet ovat pääosin hyväkuntoisia ja ehjiä. 

E-osan vanha ulkoseinä on F-osan liitoskohdalla nykyisin osin väliseinänä. Väliseinän lämmöneriste-
kerros on avoin sisätiloihin liitoskohdalla olevien sähkökeskustilojen kohdalla ja lämmöneristekerrok-
sesta on ilmayhteyksiä sisäilmaan rakenteiden liitosten kautta, jolloin rakenteessa olevat epäpuhtau-
det voivat päästä sisälimaan. 
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Vesikatot ja yläpohja 

Yläpohjan kantavan betonirakenteen päälle on asennettu puuristikot ja vesikatteena toimii aluskatteel-
la varustettu saumattu peltikate. Aluskatteessa on puutteita ja reikiä, joista voi päästä vettä yläpohjati-
laan, muutoin yläpohja- ja vesikattorakenteissa ei havaittu huomattavia vaurioita tai toimivuuspuutteita. 

Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon osalta F-osalla nousi esiin suurimpana puutteena ilmamäärien vajaus, pääilmanvaihto-
koneen tekniset puutteet ja iv-järjestelmän mahdolliset kuitulähteet. Sisätilat olivat myös alipaineiset 
alapohjaan nähden. 

Korjaustoimenpiteet, F-osa 

Tärkeimmät toimenpiteet tavoitellun 10 vuoden käyttöiän näkökulmasta ovat alapohjan avointen läpi-
vientien tiivistäminen/lämmöneristys ryömintätilasta päin, ryömintätilojen tuuletuksen parantaminen ja 
alipaineistaminen sisätiloihin nähden, sokkelielementtien sisäpuolisten lämmöneristeiden kor-
jaus/uudelleenkiinnitys ja alapohjatilan eloperäisten rakennusjätteiden poistaminen. 

Ilmanvaihdon osalta tulee korjata ilmanvaihtokoneen tekniset puutteet ja poistaa kuitulähteet.  
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Tutkimusalueena oli koulukeskuksen E- ja F-osien rakennukset.  

  

Kuva 1. Yleiskuva koulukeskuksen EF-osasta. 
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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, tilapintojen korjauksia, sähköjä uusittu 1997 

 Pinta-ala yhteensä: 12 527 m2 

 Tilavuus yhteensä: n. 53 500 m3 

 

 
Kuva 2. Asemakuva ja rakennusten osien nimeäminen. Osien rajat on merkitty punaisella katkoviivalla. Tutkimusalue on rajattu 
sinisellä. 

 

P 
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Kuva 3. E-F osien pohjapiirustukset ja rakennusvuodet. E-osan vasemmanpuoleinen (luoteen puoleinen) osa on mainittu rapor-
tissa rakennuksen kapeampana osana ja oikeanpuoleinen osa leveämpänä osana. 

3. Lähtötiedot 
Lähtötietoina tilaajalta saatiin mm.: 

 Arkkitehti-, rakenne- ja LVI-piirustuksia eri aikakausilta 

 Rakennuksissa eri aikoina tehtyjä kuntoarvio-, kosteusmittaus- ja sisäilmatutkimusraportteja 

 Terveystarkastajan tarkastuskertomusraportteja 

 Sisäilmakorjausselvityksiä 

 Sisäilmatyöryhmän pöytäkirjoja 

 Nindux-oirekyselyn tulokset 

 

Tiedossa olevia muutostöitä: 

 Perusparannus ja muutostyö 1981 

 E-osan hissi 1989 

 E-osan vesikattomuutos pulpettikatosta harjakatoksi, julkisivumuutoksia, uusi ilmanvaih-
tokonehuone 2005 

 

Tiedossa olevia korjaustöitä: 

 F-osan osittainen pintaremontti 2010 

 F-osan alapohjan liitoskohtien tiivistyksiä 2012 

 

 

E-osa 

1960 

F-osa 

1990 
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4. Tutkimusmenetelmät 

4.1 Suoritetut tutkimukset 
Tutkimukset suoritettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti. 

 

3.12.2018 Tarjouspyyntöön liittyvä alustava 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, jonka perusteella valittiin paikat rakennekosteusmittauksille. Rakennekos-
teusmittauksia suoritettiin rakenneavausten yhteydessä E-osan rakenteisiin yhteensä 7 kappaletta. F-
osalla alapohjarakenteisiin kohdistettiin pintakosteuskartoituksen perusteella tarkentavia rakennekos-
teusmittauksia yhteensä 6 kappaletta. Lisäksi rakennekosteuksia mitattiin ulkoseinien eristetiloista 
yhteensä 9 tutkimuspisteestä. 

Yleiskatselmoinnin perusteella valittiin paikat rakenneavauksille. Rakenneavauksia suoritettiin yhteen-
sä 20 kappaletta, joista kohdistui E-osaan 10 kappaletta ja F-osaan 10 kappaletta. Rakenteiden 
tiiveyttä ja toteutustapaa tarkasteltiin lisäksi tarkastusluukkujen ja vastaavien kautta. Rakenneavauk-
sista otettiin yhteensä 19 kappaletta materiaalinäytteitä, joille suoritettiin mikrobianalyysi suoraviljely-
menetelmällä.  

Avaus ja näytteenottokohdat sekä rakennekosteusmittauspisteet on merkitty raportin liitteenä 1 ole-
vaan pohjapiirustukseen. Rakenneavauskohdista selvitettiin rakenteiden ilmatiiveyttä pääosin aistinva-
raisesti ja merkkiainekokein. Merkkiainekokeita suoritettiin E-ja F-osan väliseen seinään 2 kappaletta. 

 

9.1.2019 Sisäilman näytteenotot 

Yleiskatselmoinnin perusteella valittujen EF-osan tilojen sisäilmasta otettiin VOC-ilmanäytteitä yhteen-
sä 4 kpl, E-osasta 2 kpl ja F-osasta 2 kpl. 

 

Tammi-huhtikuu 2019, iv-tutkimukset  

 

Tammi-maaliskuu 2019, paine-ero- ja olosuhdeseurannat, radonmittaus 

 

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. 

 Rakennekosteusmittari: Vaisala HM42, puikkoanturit Vaisala HM42PROBE, kaapelit (be-
toni) Vaisala HMP40s. Mittarit kalibroitu 04/2018 

 

Merkkiainekalusto:  

 Vety/typpi-kaasuseos (5% / 95%) ja vetyyn (H2) reagoiva Aimtec DF110 –mittauslaite 

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

 

Kuitunäytteet:  

 BM-Dustlifter –pölynkeräysgeeliteipit 
 

Paine-eroseurannat:  

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

 Testo IAQ 160 
 
Ilmamäärämittaukset: 

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

 Swema 3000 monitoimimittari 

 Swema 125 huppumittari 
 

Radonmittaus: 

 Corentium Pro jatkuvatoiminen radonmittari (sarjanumero 2700001244, STUK kalibrointi-
todistus 1/7029/2019) 

 

Rakenneavaukset toteutettiin poraamalla ja käsityökaluin. Rakenneavausten tavoitteena oli selventää 
toteutunutta rakennetta sekä tutkia rakenteen kuntoa aistinvaraisesti ja tarkentavin tutkimuksin. Ra-
kenneavaukset toteutettiin lähtötietojen, yleiskatselmoinnin ja pintakosteuskartoituksen perusteella 
valittuihin rakenteisiin. Rakenneavausten yhteydessä oleviin rakenneleikkauspiirustuksiin on merkitty 
punaisella alueella rakenneavauksen sijoittuminen rakenteessa. 

Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin ja suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoravilje-
lymenetelmillä Kiwalab laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuk-
sista on esitetty raportin liitteenä olevassa analyysivastauksessa. 

Tarkastuksien aikana otetut VOC-materiaalinäytteet käärittiin alumiinifolioon ja suljettiin ilmatiiviiseen 
muovipussiin. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteenä 
olevassa analyysivastauksessa. VOC-näytteiden analysointi tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa. 

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. 

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-
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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.  

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 Näytteenotto rakenteista 

Mikrobinäytteet otettiin rakenneavauksista puhdistetuilla työvälineillä ja suojakäsineitä käyttäen. Ra-
kenneavauksien tekovaiheessa huomioitiin mahdollinen kontaminaatioriski siten, että avauksen vii-
meistelyn suoritti mahdollisuuksien mukaan näytteenottaja. Työvälineet puhdistettiin jokaisen näyt-
teenoton välillä. Näytteenotto kohdennettiin mikrobikasvuston kannalta riskialteimpaan kohtaan. On 
kuitenkin huomioitava, että mikrobikasvu rakennusmateriaaleissa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein 
osa ei välttämättä ole nähtävissä. 

4.4.2 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. 

Pintakosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön lattioihin. Niille kohdin, missä mittaustuloksissa havaittiin 
poikkeamia, tehtiin tuloksien varmistamiseksi viiltokosteusmittauksia sekä porareikämittauksia. Viilto-
kosteusmittauksessa mittaus tehtiin asentamalla rakennekosteusmittarin mittapää lattiapinnoitteen alle 
pinnoitteeseen tehdyn viillon kautta. Viilto tiivistettiin sinitarralla ja annettiin tasaantua vähintään 15 
minuutin ajan, jonka jälkeen tulokset luettiin Vaisalan HM42 lukulaitteella. Menetelmässä saadaan 
selville muovimaton ja betonin välisen ilmatilan suhteellinen kosteus. Porareikämittauksissa porareiät 
toteutettiin betonirakenteeseen eri syvyyksille rakenteen kosteusjakauman selvittämiseksi. Porareiät 
toteutettiin poraamalla betonirakenteeseen reikiä, jotka tiivistettiin muoviputkella ja ilmatiiviillä massal-
la. Porauksen jälkeen mittauspisteiden annettiin tasaantua 3 päivää, jonka jälkeen mittapisteisiin 
asennettiin mittapäät mittauksen toteuttamiseksi. Mittapäinä käytettiin Vaisalan HM40PROBE ja 
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HM40s mittapäitä. Mittapään asentamisen jälkeen mittausten annettiin tasaantua tunnin ajan, jonka 
jälkeen tulos luettiin Vaisalan HM42 lukulaitteella.  

Kosteusmittausten tasaantumisaikoja voidaan pitää riittävinä luotettavan tuloksen saamiseksi. Sisäil-
man lämpötilan ja rakenteiden välillä ei ollut merkittävää lämpötilaeroa, joten lämpöoloista johtuen 
mittauksiin ei tullut mittausepätarkkuutta. Mittalaitteet on kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja 
mittaukset tehtiin ohjekorteissa kuvatuilla menetelmillä. Käytetty mittalaitteisto, työmenetelmät ja olo-
suhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaustarkkuus ± 5 RH %. 

Mittaustuloksia arvioitaessa apuna voidaan käyttää apuna seuraavia lähteitä: 

 RT-10984 Betonin suhteellinen kosteus  

 Hyvät tutkimusmenetelmät muovilattiapäällysteiden vaurioitumisen arvioinnissa (Keinanen H., 

2013). 

 Ympäristöopas 2016 

 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 

 Pinnoitevalmistajien ohjearvoja.  

Yleisesti ottaen uudiskohteissa päällystettävyyden raja-arvona mattopäällysteille käytetään usein 85 % 
suhteellista kosteutta (arviointisyvyydellä), mikä tarkoittaa noin 75 % suhteellista kosteutta heti mat-
topinnoitteen alapuolella.  

Rakenneavauksista puurakenteiden kosteutta mitattiin Gann M18-puuanturilla (piikkimittari). Mittarilla 
saadaan puun kosteuspitoisuus painoprosentteina.  Mikäli kosteus painoprosentteina on 18-20 % 
suuruusluokkaa, on riskinä mikrobikasvuston muodostuminen ja mikäli tulokset ovat suuruusluokkaa 
25 – 30 % ovat lahovauriot mahdollisia. 

Lämmöneristetiloissa olevaa suhteellista kosteutta mitattiin Vaisalan HM40PROBE -mittapäillä. Mitta-
päiden annettiin tasaantua lämmöneristetilassa noin 15 minuuttia, jonka jälkeen tulokset luettiin Vaisa-
lan HM42 lukulaitteella. Kosteusmittausten tasaantumisaikoja voidaan pitää riittävinä luotettavan tu-
loksen saamiseksi. Mittapäät asennettiin enintään lämmöneristekerroksen puoleen väliin. Käytetty 
mittalaitteisto, työmenetelmät ja olosuhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaus-
tarkkuus ± 5 RH %. 

4.4.3 Mikrobianalyysit materiaalinäytteistä 

Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljely-
menetelmillä. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty liitteenä olevien 
laboratorion analyysivastausten yhteydessä. 

4.4.4 VOC-näytteet sisäilmasta 

Sisäilman VOC-näytteiden avulla tarkistettiin kemiallisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa ja onko 
sisäilmassa haitalliseksi luokiteltuja tai materiaalien hajoamiseen viittaavia yhdisteitä. Ilmanäytteet 
otettiin yhdistelmäkeräinputkiin normaaliolosuhteissa. Ilmanäytteet on otettu oleskeluvyöhykkeeltä tilan 
tai huoneen keskialueelta, noin 1,1 metrin korkeudesta. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty 
liitteenä olevassa analyysivastauksessa. 

 

Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015). 

Yhdiste Toimenpideraja tolueenivasteella määritettynä 

TVOC 400 μg/m3 

Yksittäinen yhdiste 50 μg/m3 

TXIB 10 μg/m3 

2-etyyli-1-heksanoli 10 μg/m3 

Naftaleeni 10 μg/m3 (hajua ei saa esiintyä) 

Styreeni 40 μg/m3 

 

4.4.5 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-
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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 6 kappaletta näytteitä ja tilat on esitetty liitteessä 1.  Laboratorioanalyysit tehtiin 
Kiwalab laboratoriossa Vantaalla. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitet-
ty raportin liitteissä 5. 

4.4.6 Pölynkoostumusanalyysi 

Pölynkoostumusnäytteet otettiin tuloilmakanavien sisäpinnalta pyyhkimällä kostutetulla liinalla. Pölyn-
koostumusanalyysi suoritettiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla Kiwalab Laboratoriossa. Näytteestä 
on tunnistettu löytyneet kuidut ja mineraaliaines energiadispersiivisellä spektrometrillä. Varsinaisia 
viitearvoja tuloksille ei ole ja ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tarkemmat menetelmäkuvaukset 
on esitetty liitteenä 4 olevassa analyysivastauksessa. Näytepaikat on esitetty liitteessä 1.  

 

4.4.7 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-
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. 
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4.4.8 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 E102, E115, F103, F210 ja F211. Mit-
taukset tehtiin noin 1,2 – 1,8 metrin korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mit-
tausten tulokset on esitettynä kuvaajissa liitteessä 6. Mittarit asennettiin tiloissa noin 1,2 – 1,8 metrin 
korkeudelle. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7 - 14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoi-
suutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta 5 minuutin välein. 

 

4.4.9 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. 

Taulukko 2. 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 E102, E115, F103, F210 ja F211. Mittaukset teh-
tiin noin 1,2 – 1,8 metrin korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella py-
rittiin selvittämään, riittääkö tilojen ilmanvaihto käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitetty-
nä kuvaajissa liitteessä 6. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7-14 vrk) tilojen hiili-
dioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta 5 minuutin välein. 

4.4.10 Radonpitoisuuden mittaus 

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy jatkuvasti maankamarassa ja 
kaikessa kiviaineksessa. Suomalaisten keskimääräisestä säteilyannoksesta suurin osa tulee sisäilman 
radonista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionivoivasta säteilystä sisäilman radonpitoisuu-
den viitearvoksi on määritelty 300 Bq/m³. Viitearvo perustuu EU:n säteilyturvallisuusdirektiiviin ja sitä 
sovelletaan työtiloihin, joissa työskentelyaika on suurempi kuin 600 tuntia vuodessa. 
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Säteilylain (859/2018) mukaan työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää kaikkialla Suomessa maan-
alaisissa työtiloissa, läpäisevälle maaperälle rakennetuilla työpaikoilla sekä niillä alueilla, joissa aiem-
min mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 % on suurempi kuin viitearvo 300 
Bq/m³ (Kirkkonummi sijaitsee mittausvelvoitealueella). Jos työtila sijaitsee maanpinnasta lukien toises-
sa tai sitä ylemmässä kerroksessa, radonpitoisuutta ei tarvitse mitata. Mittauksia ei myöskään edelly-
tetä työpaikoilla, joissa rakennuksen lattia ja seinät eivät ole kosketuksissa maankamaraan ja väliin 
jäävän tilan hyvä tuulettuvuus on ilmeistä.  

Säteilyturvakeskus (STUK) on täsmentänyt työnantajien radonmittausvaatimuksia 4.4.2019 annetulla 
määräyksellä S/3/2019 (Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta). 
Määräyksen mukaan työpaikan radonpitoisuuden selvitys on tehtävä radonpitoisuuden mittauksella, 
joka kestää vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana (mittauskau-
si). Mittaus voidaan tehdä muuna ajankohtana, jos siihen on perusteltu syy. Edellä mainittua kaksi 
kuukautta kestävää mittausta voidaan täydentää erillisellä työnaikaisen radonpitoisuuden mittauksella. 
Mittaus on tehtävä mittauskauden aikana ja sen on kestettävä vähintään 7 vuorokautta, joista 5 on 
oltava työpäiviä. Radonpitoisuuden ja työnaikaisen radonpitoisuuden keskiarvon määritysjakson on 
oltava tasan 7 vuorokauden pituinen. 

Määräyksen S/3/2019 mukaan tavanomaisilla työpaikoilla radonmittauksia on tehtävä jokaisessa erilli-
sessä rakennuksessa ja jokaisen erillisen ilmanvaihtokoneen piirissä olevassa työtilassa vähintään: 

1) yksi mittaus, jos pinta-ala on enintään 100 neliömetriä; 

2) kaksi mittausta, jos pinta-ala on suurempi kuin 100 neliömetriä. 

Jos pinta-ala on suurempi kuin 200 neliömetriä, on lisäksi tehtävä vähintään yksi mittaus alkavaa 200 
neliömetriä kohti tai yhtenäisessä avoimessa tilassa vähintään yksi mittaus alkavaa 3000 neliömetriä 
kohti. 

Määräyksen S/3/2019 mukaisia kaksi kuukautta kestäviä mittauksia ei tehdyn tutkimuksen puitteissa 
kyetty suorittamaan, joten E-osan luoteispäädyn kellarissa suoritetun mittauksen tuloksia on pidettävä 
viitteellisenä. Kellari voidaan lisäksi tulkita olevan toisarvoista työtilaa, jossa todennäköisesti ei työs-
kennellä yli 600 tuntia vuodessa.  

Rakennuksen E-osa on pääosin varustettu koneellisesti tuuletetulla alapohjalla, joten E-osan osalta 
voidaan määräystä S/3/2019 tulkita siten, että varsinaista kaksi kuukautta kestävää radonpitoisuuden 
mittausta ei tarvitse suorittaa. F-osan alapohjan tuulettuvuuden tasosta ei sen sijaan ole varmuutta, 
joten F-osan 1. kerroksessa on tulevalla mittauskaudella 2019 - 2020 suositeltavaa suorittaa määräyk-
sen mukaiset kaksi kuukautta kestävät mittaukset. Mikäli F-osan alapohjan tuulettuvuutta kuitenkin 
ratkaisevasti parannetaan, voidaan tulkita, että F-osalla ei edellytetä mittauksia.  

4.4.11 Ilmamäärämittaukset 

HK Instruments PHM-V1 venttiilinsäätömittarilla suoritetut ilmamäärämittaukset suoritetaan paine-
eroon perustuen ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Ilmamäärien laskennassa käytetään laite-
valmistajien ilmoittamia k-arvoja. Paine-eromittarin mittausepätarkkuus on ±3,0 %, mutta kuitenkin 
vähintään ±0,3Pa (-300 - +1500 Pa). 

Swema 3000 monitoimimittarilla suoritetut ilmamäärämittaukset suoritetaan laitevalmistajien ohjeiden 
mukaisesti paine-eroon perustuen tai termoanemometrisesti. 

SwemaFlow 125 ilmamäärämittarin mittaus perustuu kuumalankamittaukseen. Mittalaitteessa on hup-
pu, jolla päätelaitteen ilmavirta ohjataan kuumalankaverkkoon. Hupun vaikutus ilmavirtaan korjataan 
suorittamalla ilmamäärämittaus kahteen kertaan kuristusrengasta käyttäen. Ilmamäärämittarin mit-
tausepätarkkuus on ±3,5 %, mutta kuitenkin vähintään ±0,4l/s (2… 125 l/s). 

Tilojen ilmavirtojen suunnitelmienmukaisuutta tarkasteltiin mittaamalla ilmamääriä eri ilmanvaihtoko-
neiden palvelualueilta. Mitattuja ilmamääriä verrattiin mahdollisuuksien mukaan suunnitteluasiakirjoi-
hin. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huonekohtaisesti ja ±10 % järjestelmäkohtai-
sesti.  
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5. E-osa, Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

 
Kuva 4. Runkoleikkaus vuodelta 1989. Sisäpihan puoli on kuvassa vasemmalla. Vesikatto muutettu harjakatoksi 2005. 

 

5.1 Alapohjat ja maanvastaiset seinät sekä kellarikerros 

5.1.1 Rakenteet 

 Rakennus on perustettu betonirakenteisten sokkelipalkkien ja jatkuvien anturoiden va-
raan. 

 Luoteispäädyssä sijaitsee kellaritila, joka on pääosin varastokäytössä. Maanvastaiset 
seinät ja alapohja ovat havaintojen perusteella betonirakenteisia ja toteutettu piirustusten 
perusteella painelaattarakenteena 

 Kellaritilassa on pohjavesipumppaamo. 

 E-osan päädyssä (nykyisin F-osan vierellä) on iltapäiväkerhokäytössä olevaa kellaritilaa. 

 Alapohjat ovat osin ryömintätilallisia betonirakenteita, joissa on kantava betonilaatta. 
Lämmöneristeenä on käytetty lastuvillalevyä, mineraalivillaa ja kevytsoraa kantavan be-
tonilaatan ja pintalaatan välissä. Osittain alapohjana on kantavan betonilaatan päälle to-
teutettu puurakenteinen lattia, jonka lämmöneristeenä on purutäyttö.  

 Luoteispäädyssä olevan kapeamman rakennuksen luokkatilojen alapuolisena täyttö-
nä/perusmaana on savea. 
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Alapohjarakenne AP1 ylhäältä alas kuvattu-
na, yleensä (leveämmän rakennuksen osal-
la): 

1. Muovimatto ja kiinnitysliima 
2. Pintabetonilaatta 40 mm 
3. Lämmöneristekerros (lastuvillalevy) 

50 mm 
4. Kantava betonilaatta 

 

 

 
Kuva 5. Rakenneleikkaus AP1 rakenneavauksen perusteella. 

Alapohjarakenne AP2 ylhäältä alas kuvattu-
na, (tilan 103 kohdalla):  

1. Muovimatto ja kiinnitysliima 
2. Lastulevy 25 mm 
3. Ponttilaudoitus 40 mm 
4. Koolaus + purutäyttö 140 mm 
5. Betonilaatta 

 

 
Kuva 6. Rakenneleikkaus AP2 rakenneavauksen perusteella. 
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5.1.2 Yleiskatselmointi 

Sisäpuolinen katselmointi 

 Alapohjan lattiapinnat ovat pääasiassa muovimattopintaisia, vinyylilaattoja ja klinkkerilaa-
toitusta. Märkätiloissa lattiapintana on muovimatto tai laatoitus. Muovimattopinnoitteissa 
havaittiin yksittäisiä vaurioita mattosaumoissa. Muovimattopinnoitteita on uusittu yksittäi-
sissä tiloissa. Muovimattopinnoitteet on pääosin nostettu seinärakenteiden alaosiin jalka-
listoiksi. 

 Ensimmäisen kerroksen lattiapinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteuden vertailuar-
voja. 

 Kellarikerroksessa maanvastaiset betonirakenteet ovat betonipinnalla tai maalattua be-
tonia. Iltapäiväkerhon (tila E020) kohdalla maanvastaisessa seinässä on lämmöneritys ja 
sisäpuolinen verhomuuraus pintakäsittelyineen. Kaikkien kellarikerrosten tilojen lattiapin-
noilla havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. E-osan luoteispäädyn kellari-
kerroksen tilat ovat pääosin varastokäytössä, ja lattiapinnoilla on irtokalusteita ja irtaimis-
toa, joihin saattaa syntyä vauriota betonilaattaan kohdistuvan kosteusrasituksen seu-
rauksena. E-osan toisessa päädyssä olevan (F-rakennuksen vieressä) kellarikerroksen 
tilat ovat iltapäiväkerhokäytössä. 

 Kapeamman rakennuksen alapohjatilassa on käytävän kohdalla ryömintätila. Maaperänä 
olevan saven päällä on osin veden lammikoitumista. Luokkatilojen kohdalla on paikoil-
laan alkuperäinen perusmaa, savi. Luokkatilojen alapuolella on paikoillaan alapohjan 
kantavan alapohjalaatan muottilaudoitukset, mitkä ovat osin lahoamistilassa. Alapohjati-
lassa on koneellinen poistoilmanvaihto. Käyntiyhteys alapohjatilaan on järjestetty kellarin 
varastotilan kautta. 

 Leveämmän rakennuksen kohdalla on koko alapohjan kattava ryömintätila. Ryömintätila 
on F-rakennuksen viereltä noin kaksi metriä korkea ja se madaltuu E-osan kapeampaa 
rakennusta kohti, ollen matalimmillaan noin puoli metriä korkea. Pohjamaana olevan sa-
ven päällä on paikoin puuroskaa/-säleitä ja muuta rakennusjätettä. Maaperän pinnalla on 
havaittavissa jälkiä korkeasta kosteudesta. Pohjamaa oli tutkimushetkellä aistinvaraisesti 
arvioituna pääosin kuivahko korkeammilta osiltaan. Pihan vierustalla olevan perusmuurin 
sisäpuolella on paikoin veden lammikoitumista anturan vierustalla. Veden lammikoitu-
mista on myös rakennuksen leveämmän ja kapeamman osan läheisyydessä käytävän 
kohdalla. Ryömintätilassa on matalammalla osalla ja osin pihan puoleisen perusmuurin 
sisäpinnassa paikoillaan muottilaudoitukset, mitkä ovat osin lahoamistilassa. Alapohjati-
lassa on koneellinen poistoilmanvaihto ja tuloilma-aukkoja sokkelissa. Ryömintätilaan on 
käyntiyhteys kahdesta sisätiloissa olevasta luukusta sekä yhdestä rakennuksen ulkopuo-
lella olevasta luukusta. Kellarikerroksen kautta ollut aiempi kulkuyhteys on suljettu. 

 Leveämmän rakennuksen käytävän kohdalla on putkikanaalitila, jossa on osin rakennus-
jätteitä sekä mineraalivillaa lämmöneristeenä kanaalin pohjalla. Putkikanaalin on käyn-
tiyhteys käytävällä olevien luukkujen kautta. 

 Luokkatiloissa olevien käsienpesualtaiden viemäriputkien liitoksia on tiivistetty silikonilla 
lattian tasalla. Silikonimassaukset ovat osin ikääntyneitä. 
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Kuva 7. Käytävien muovimattopinnoitteet on nostettu seinän 
alaosaan. Liikuntasauman kohdalla on mahdollinen ilmavuo-
toreitti alapohjasta sisäilmaan. 

 
Kuva 8. Myös märkätilojen muovimattopinnoitteet on nostet-
tu seinien alaosille. 

 
Kuva 9. Kellarikerroksessa sijaitsevassa pumppaamohuo-
neessa on viitteitä lattia- ja seinärakenteisiin kohdistuneesta 
voimakkaasta kosteusrasituksesta. Tilapinnoilla havaittiin 
kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. 

 
Kuva 10. Luoteispäädyn kellarikerroksen tilat toimivat varas-
totiloina. 

 
Kuva 11. F-osan vierellä oleva kellaritila. 

 
Kuva 12. Käytävä-/aulatiloissa on osin laatoitusta. 
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Kuva 13. Luokkatilojen lattiat ovat pääosin muovimattopin-
taisia. Muovimattopinnoitteet on nostettu seinien alaosiin. 

 
Kuva 14. Alapohjarakenteen läpivienneissä on aistinvarais-
ten havaintojen perusteella epätiiveyskohtia, joista havaittiin 
ilmavirtaus alapohjasta sisäilmaan. 

 
Kuva 15. Luoteispäädyssä olevan kapeamman rakennuksen 
käytävän kohdalla olevan ryömintätilan maaperän yläpuolella 
on vettä. 

 
Kuva 16. Luokkatilojen alapuolella on paikoillaan muotti-
laudoitukset, jotka ovat osin lahonneita. 

 
Kuva 17. Rakennuksen leveämmällä osalla on osin korkeata 
ryömintätilaa, muottilaudoitukset on poistettu osittain. 

 
Kuva 18. Rakennuksen leveämmän ja kapeamman osan 
kohdalla on lahoamistilassa olevia muottilaudoituksia sekä 
veden lammikoitumista. 
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Kuva 19. Ryömintätilan matalamman osan/alueen kulku-
luukku on luukun pintaan asti avoin. Laudoituksen yläpuolel-
la oli mineraalivilloitus, 

 
Kuva 20. Leveämmän rakennuksen käytävän lattian alapuo-
lella oleva putkikanaalitila. 
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Ulkopuolinen katselmointi 

 Maanpinnan kallistukset ohjaavat mahdollisesti sadevesiä kohti sokkelirakennetta ra-
kennuksen luoteispäädyssä. Muilta osin pihamaan kallistukset ohjaavat sadevesiä ra-
kennuksesta poispäin. Pihamaan kallistuksen arviointia vaikeutti tutkimushetkellä vallin-
nut lumitilanne. 

 Vierustäytöt ovat asfalttipintaisia (sisäpihan puoli) tai sorastettuja. Sorastetuilla osilla 
sokkelin ulkopintaan on havaintojen perusteella toteutettu patolevytys ja karkearakeinen 
maa-aines on hyvin vettä läpäisevää. Patolevytyksen yläpinta sijaitsee paikoin maanpin-
nan alapuolella heikentäen patolevytyksen toimivuutta. 

 Luoteispäädyn sisäänkäynnin kohdalla vesikatolta syöksytorven avulla poistuvat sade-
vedet ohjautuvat sokkelirakenteeseen aiheuttaen rakenteelle tavanomaista suurempaa 
kosteusrasitusta. 

 Sisäpihan puolella olevassa sokkelissa oleva tuuletussäleikkö on suljettu laastilla sokke-
lin pinnoituskorjauksen yhteydessä. Kyseisen kohdan pinnoite on lisäksi vaurioitunut ja 
laastin taustapinnalle pääsee kosteutta. 

 

 
Kuva 21. Kuva E-rakennuksen luoteispäädystä ja sisään-
käynti viereiseen A-osaan. Pihamaan kallistukset ohjaavat 
mahdollisesti sadevesiä kohti sokkelirakennetta. 

 
Kuva 22. Sokkelin pinnoitteessa on lohkeamia rakennuksen 
lounaissivulla. Sadevesikaivo oli tutkimushetkellä jäässä. 
Sokkelin vierustalle on havaintojen perusteella toteutettu 
patolevytys. 

 
Kuva 23. Luoteispäädyn sisäpihan puoleisen sisäänkäynnin 
vieressä syöksytorvesta poistuvat vesikaton sadevedet 
ohjautuvat sokkelirakenteeseen. Sokkelin vierusta on asfalt-
tipinnalla. 

 
Kuva 24. Sokkelin vierustäyttö on karkearakeista, havainto-
jen perusteella hyvin vettäläpäisevää maa-ainesta. Sokkelin 
ulkopintaan on toteutettu patolevytys. 
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5.1.3 Rakenneavaukset 

Rakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

 Alapohjat 5 kappaletta 
 

RA 1, alapohja, vahtimestarin huone 

Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. Tilassa havaittiin poikkeavaa, mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Klinkkerilaatta + kiinnitys- ja saumaus-
laastit n. 10 mm 

2. Betoni 90 mm 
3. Mineraalivilla 50 mm 
4. Kantava betonilaatta 

Avaus päätettiin kantavan betonilaatan yläpin-
taan. 

 

 
Kuva 25. Rakenneavaus RA1. 

Havainnot: 

 Alapohjarakenne koostuu pinnoitteena toimivasta klinkkerilaatoituksesta, kahdesta erilli-
sestä pintabetonikerroksesta, mineraalivillaeristeestä sekä kantavasta betonilaatasta. 
Alapohjarakenne on ryömintätilallinen. 

 Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 47,6 RH-% lämpötilassa 16,0 ˚C. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioista 
(näyte 29). 

 

RA 2, alapohja, erityisopetuksen välinetila 

Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. Avaus toteutettiin porareikäavauksena. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima ja tasoite 
2. Betoni 40 mm 
3. Villa 120 mm 
4. Betoni 
5. Alapohjatila 

 

 

 
Kuva 26. Rakenneavaus RA2. 

Havainnot: 

 Alapohjarakenne koostuu muovimattopinnoitteesta, pintabetonista, lämmöneristeenä 
toimivasta mineraalivillasta sekä kantavasta betonilaatasta. Kantavan laatan alapuolella 
on ryömintätilallista alapohjatilaa, jonka korkeus on noin 1000 mm. 
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 Rakenneavauksesta havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa hajua, joka on mahdollisesti 
peräisin alapohjatilasta. 

 

RA 3, alapohja, opetustila 3 (105A) 

Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta porareikäravaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen ais-
tinvaraisen kunnon selvittämiseksi sekä paine-eroseurantaa varten. Rakennekerrosten vahvuuksia ei 
mitattu. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima ja tasoite 
2. Pintabetoni 
3. Lastuvillalevytys 
4. Betoni 
5. Muottilaudoitus 
6. Alapohjatila 
7. Maapohja 

 

 
Kuva 27. Rakenneavaus RA3. 

Havainnot: 

 Alapohjarakenne koostuu muovimattopinnoitteesta, pintabetonista, lämmöneristeenä 
toimivasta lastuvillalevystä sekä kantavasta betonilaatasta. Kantavan betonilaatan ala-
puolella on vanhat muottilaudoitukset sekä tyhjää alapohjatilaa. 

 Avauksessa havaittiin voimakas mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 
 

RA 4, alapohja, opetustila 3 (105) 

Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima 
2. Lastulevy 25 mm 
3. Laudoitus 40 mm 
4. Koolaus + kutterilastu140 mm 
5. Kantava betonilaatta 
6. Tyhjätila (matala, tarkastettu alapuolelta 

päin) 

Avaus päätettiin kantavan betonilaatan yläpin-
taan. 

 

 
Kuva 28. Rakenneavaus RA4. 

Havainnot: 

 Alapohjarakenne koostuu muovimattopinnoitteesta, ponttilaudoituksesta, vaakakoolauk-
sesta ja lämmöneristeenä toimivasta kutterilastutäytöstä sekä kantavasta betonilaatasta. 
Alapohja on ryömintätilallinen. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä ulkoseinärakenteen lähei-
syydessä 18,3 RH-% lämpötilassa 15,5 ˚C. 

 Avauksesta otetussa kutterilastun materiaalinäytteessä havaittiin viite mikrobivauriosta 

(näyte 28). 
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Kuva 29. Rakenneavaus RA4. 

 
Kuva 30. Lämmöneristeenä on käytetty kutterilastua. Kantavan 
laatan yläpinnassa ei havaittu vedeneristettä tai kosteuskatkoa. 

 

RA 5, alapohja, tila 102 

Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima ja tasoite 
2. Betoni 70 mm 
3. Tervapaperi 
4. Kevytsora 70 mm 
5. Mineraalivilla 10 mm 
6. Pikisively 
7. Kantava betonilaatta 
8. Tyhjä tila (matala, tarkastettu alapuolel-

ta päin) 

Avaus päätettiin kantavan betonilaattaan yläpin-
taan. 

 
Kuva 31. Rakenneavaus RA5. 

Havainnot: 

 Alapohjarakenne koostuu pinnoitteena toimivasta muovimatosta, pintabetonista, läm-
möneristeenä toimivasta kevytsorasta ja mineraalivillakaistasta sekä kantavasta betoni-
laatasta. Kantavan laatan yläpinnassa on kosteuskatkona toimiva pikisively. Kantavan 
laatan alapuolella on matala tyhjä tila. 

 Kevytsorasta ja mineraalivillasta otetuissa materiaalinäytteissä on vahva viite vauriosta 
(näytteet 22 ja 23). 

 Rakenneavauksesta havaittiin poikkeava, mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 
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Kuva 32. Alapohjan rakenneavaus. 

 

 

 

RA 6, Opettajan huone 

Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Vinyylilaatta (300 x 300) + liima ja tasoi-
te 

2. Betoni 40 mm 
3. Mineraalivilla 120 mm 
4. Kantava betonilaatta 
5. Tuuletettu ryömintätila 
6. Perusmaa, savi 

Avaus päätettiin kantavan betonilaatan yläpin-
taan. 

 

 
Kuva 33. Rakenneavaus RA6. 

Havainnot: 

 Alapohjarakenne koostuu pinnoitteena toimivasta vinyylilaatoituksesta, pintabetonista, 
mineraalivillaeristeestä sekä kantavasta betonilaatasta. Alapohja on ryömintätilallinen. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin vahva viite vauriosta (näyte 
26). 
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5.1.4 Rakennekosteusmittaukset 

Lämmöneristetilojen kosteusmittaukset 

Alapohjarakenteiden rakenneavausten yhteydessä osasta lämmöneristetiloista mitattiin kosteuspitoi-
suuksia. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 3. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (C) 

Suhteellinen 
kosteus 

(RH %) 

Absoluuttinen kos-
teus abs. (g/m3) 

RA1 Eristetila 16,0 47,6 6,61 

RA4 Eristetila 15,5 18,3 2,4 

 

5.1.5 Savukoe 

Alapohjarakenteeseen suoritettiin savukoe wc-tilojen läheisyydessä rakennuksen leveämmällä osalla. 

 

Savukokeet (SK 1) 

 Alapohjatilaan laskettiin tilan E137 edustalla olevan lattialuukun kautta merkkisavua si-
ten, että alapohjatilan matalampi osa täyttyi savusta. 

 Savukoe suoritettiin normaalia käyttötilannetta vastaavassa paine-erossa. Paine-ero si-
sätilojen ja alapohjatilan välillä oli tutkimushetkellä -5-10 Pa sisätilojen ollessa alipainei-
sia alapohjatilaan nähden. 

 Lattialuukku oli tiivistetty savukokeen aikana. 

 

Havainnot: 

 Alapohjatilasta havaittiin olevan ilmayhteys sisätiloihin wc-tilan E133 hormikoteloinnin 
kautta. 

 Muualta matalan ryömintätilan päässä olevien läpivientien kautta ei havaittu kulkeutuvan 
merkkisavua sisätiloihin 

 

 
Kuva 34. WC-tilan E133 hormikotelon kautta havaittiin ilmayh-
teys sisätiloihin. 
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5.1.6 Materiaalinäytteet 

Maanvastaisista seinärakenteista ja alapohjista otettiin yhteensä viisi kappaletta materiaalinäytteitä 
mikrobianalysoitavaksi. Tulosten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa. Mikrobianalyysien tu-
lokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

 

Taulukko 4. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M22 RA 5 Mineraalivilla Alapohja E102 Vahva viite vauriosta 

M23 RA 5 Kevytsora Alapohja E102 Vahva viite vauriosta. 

M26 RA6 Mineraalivilla Alapohja E115 Vahva viite vauriosta 

M28 RA4 Kutterilastu Alapohja E105 Viite vauriosta 

M29 RA1 Mineraalivilla Alapohja E117 Ei viitettä vauriosta 

 

5.1.7 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennusten alapohjissa ja maanvastaisissa rakenteissa havaittiin sisäilman laatua merkittävästi hei-
kentäviä tekijöitä. 

Rakennuksen alapohjat ovat osittain ryömintätilallisia ja osittain ryömintätilattomia lämmöneristettyjä 
betonirakenteita sekä maanvastaisia betonirakenteita kellaritilojen osalta. Lämmöneristeenä on käytet-
ty mineraalivillaa, kevytsoraa ja sekä kutterilastua kantavan betonilaatan yläpuolella. 

Kiinteistön luoteispäädyssä sijaitsee osittain maanalainen kellarikerros, jossa seinä ja lattiarakenteet 
ovat paikalla valettuja betonirakenteita. F-osan vierellä olevan kellaritilan maanvastaisissa ja ryömintä-
tilaa vasten olevissa seinissä on lämmöneristys ja verhomuuraus. Kellarikerroksen alapohjiin ja seiniin 
ei toteutettu avauksia ja rakenteissa mahdollisesti käytetyn lämmöneristeen paksuudet eivät ole tie-
dossa. Kellarikerroksen alapohja- ja seinärakenteissa on käytetty piirustusten perusteella osin paine-
laattarakennetta. 

Perusmuurien vierustat olivat tutkimushetkellä lumen peitossa. Vierustäyttöinä on käytetty havaituilla 
osilla karkearakeista soratäyttöä ja perusmuurin ulkopintaan on toteutettu patolevytys. Ensimmäisen 
kerroksen lattiapinnat ovat ulkopuolista maanpintaa ylempänä. 

Kellarikerroksen seinä- ja lattiarakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta pohjavesistä, mikä on havaitta-
vissa kellareiden lattioiden maalipinnoitteiden lehteilynä sekä alapohjan ja seinien alaosien betonira-
kenteiden kohonneina pintakosteusarvoina.  Kellarikerroksen tilat toimivat osin varastokäytössä ja osin 
iltapäiväkerhokäytössä. Kostuneille betonipinnoille voi syntyä mikrobikasvustoja pitkäaikaisen kosteus-
rasituksen seurauksena erityisesti luoteispäädyn kellarikerroksen osalta pumppaamon toimintahäiriöi-
den vuoksi. Luoteispäädyn kellarin käyntiovien, läpivientien ym. rakenteiden epätiiveyskohtien kautta 
vaurioista on mahdollista päästä epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Rakennuksen molemmissa ryömintätiloissa havaittiin osin lahoamistilassa olevia muottilaudoituksia, 
paikoin rakennusjätteitä sekä veden lammikoitumista. Alapohjatiloissa on koneellinen poistoilmanvaih-
to, mutta paine-erojen seurantamittausten perusteella sisätilat ovat ajoittain alipaineisia alapohjatilaan 
nähden, jolloin epäpuhtauksia ja hajuja pääsee paikoin sisätiloihin tiivistämättömien läpivientien ja 
liitosten kautta. 

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteissa ei havaittu kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. 
Lattiapinnat ovat pääosin muovimattopintaisia tai vinyylilaatoituksella. Muovimattopinnoitteet on pää-
osin nostettu seinärakenteiden alaosiin, jolloin pinnoitteiden alapuolelle ei pääsääntöisesti pääse kos-
teutta esimerkiksi lattioiden pesuvesistä. Lattiarakenteiden läpivientien kohdalla havaittiin epätiiveys-
kohtia sekä ilmavuotoa lattiarakenteesta sisäilmaan aistinvaraisten havaintojen perusteella sekä yksit-
täisessä kohdassa savukokeessa wc-tilan hormikotelosta tilassa E133. Ilmavuotojen mukana voi kul-
keutua epäpuhtauksia alapohjatilasta ja alapohjan lämmöneristekerroksista sisäilmaan heikentäen 
osaltaan sisäilman laatua.  

Leveämmän rakennuksen keskellä olevan käytävätilan alapuolella on putkikanaalitila, minkä pohjalla 
on osin rakennusjätteitä ja mineraalivillaa. Kanaalitilasta ei havaittu tarkastelluilta osin yhteyttä sisäil-
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maan. Alapohjan huoltoluukut olivat olleet ennen tutkimuksen suorittamista tiivistetty lattiapinnan tasal-
ta elastisella massalla, mikä on estänyt epäpuhtauksien pääsyä sisätiloihin luukkujen kohdalta. 

Alapohjarakenteisiin toteutetuista rakenneavauksista havaittiin orgaanisia materiaaleja alapohjan 
lämmöneristeinä. Lämmöneristeisiin on muodostunut aistinvaraisten havaintojen ja materiaalinäyttei-
den perusteella mikrobivaurioita. Lämmöneristeisiin voi muodostua kosteusvaurioitumista ulkopuolisen 
kosteuden päästessä lämmöneristekerrokseen esimerkiksi vesivahinkojen tai kapillaarikosteuden vai-
kutuksesta sekä rakenteen valmistusvaiheessa betonin sisältämän kosteuden vaikutuksesta. Kosteus-
vaurioriskin havaittiin toteutuneen alapohjan rakenneavauksista havaittujen tummentumien, mikrobipe-
räisen hajun sekä materiaalinäytteessä havaitun mikrobivaurioon viittaavaan vahvan viitteen vuoksi. 
Rakenteissa ei kuitenkaan havaittu tutkimushetkellä kohonneita kosteuspitoisuuksia. Alapohjaraken-
teiden lämmöneristeissä esiintyvistä mikrobivaurioista on todennäköistä päästä epäpuhtauksia sisäil-
maan.  

Kuivatusjärjestelmien toimivuutta (sadevedet ja salaojat) ei ole tarkasteltu tutkimuksen yhteydessä. 
Sokkeleissa ja maanvastaisissa seinissä havaittiin viitteitä salaojituksen toimimattomuudesta ja ennen 
varsinaisia korjaustoimenpiteitä suositellaan kuivatusjärjestelmän TV-kuvauksia. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ryömintätilojen alipaineistaminen 

 Pohjakerroksen varastojen siivoaminen. Tiloissa ei ole suositeltavaa säilyttää herkästi 
kosteudesta vaurioituvaa irtaimistoa. 

 Syöksytorvien huoltokorjaukset. 

 Salaojien ja sadevesiviemäreiden tv-kuvaukset. 

 Alapohjarakenteiden läpivientien ja rakenteiden liitoskohtien tiivistykset 

 Kuivatuspumppaamon säännöllinen huolto ja kunnossapito 

 Alapohjarakenteiden uusiminen kantavaan laattaan asti 

 Ryömintätilojen siivoaminen ja ryömintätilojen tuuletuksen parantaminen 

 F-osan viereisen kellaritilan seinärakenteen selvitys 

 Kellaritilojen lattioiden tiiviiden pinnoitusten poistaminen vesihöyryn poistumisen mahdol-
listamiseksi tai kapselointikäsittely (myös liittyvät rakenteet) 
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5.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

5.2.1 Rakenteet 

 Rakennuksen alkuperäisenä ulkoseinärakenteena on osin puurunkoinen ulkoseinära-
kenne, missä on ollut aiemmin levyverhous. Osin ulkoseinärakenteena on tiili-villa-tiili -
rakenne. Lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Julkisivulle on tehty peruskorjaus 
2000-luvulla ja nykyinen julkisivuverhous on toteutettu osin lämpörappauksella ja osin 
alkuperäisen tiilen päälle lisätyllä ohutrappauksella. 

 Ikkunat ovat pääosin uusittuja MSE-tyypin ikkunoita. 
 

Yleisimmät rakennetyypit rakenneavausten perusteella 

US 1 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna  

1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Lämmöneristekerros (villa) 100 mm 
3. Tiilimuuraus 130 mm 
4. Tasoite/pintakäsittely 

Lämpörappaus (ei kuvassa), mahdollinen lisä-
lämmöneristys ja rakenne vahvuudet eivät ole 
selvillä korjatusta rakenteesta. 

 

Esitetty rakenne on alkuperäinen ulkoseinära-
kenne 

 
Kuva 35. US1, rakenneleikkaus. 

US 2 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna  

1. Tiilimuuraus 
2. Ilmarako 15 mm 
3. Puurunko + mineraalivilla 125 mm 
4. Lastulevy 15 mm 
5. Pintakäsittely 

Lämpörappaus (ei kuvassa), mahdollinen lisä-
lämmöneristys ja rakenne vahvuudet eivät ole 
selvillä korjatusta rakenteesta. 

 

Esitetty rakenne on alkuperäinen ulkoseinära-
kenne 

 

 
Kuva 36. US2, rakenneleikkaus. 
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5.2.2 Yleiskatselmointi 

Julkisivut ja ikkunat, ulkopuoli 

 Julkisivut ovat osin lämpörappauspinnalla, osin ohutrappaus on toteutettu alkuperäisen tiilijul-
kisivun päälle. Ilmanvaihtokonehuoneen julkisivuna on profiilipelti. 

 Räystäskourujen mahdolliset vuodot aiheuttavat paikallista normaalia suurempaa kosteusrasi-
tusta julkisivupinnalle ulkoseinien yläosissa rakennuksen kaikilla julkisivuilla. Julkisivurappaus 
on pääosin hyväkuntoinen eikä siinä havaittu halkeilua sekä pinnoitevaurioita yksittäisiä vau-
riokohtia sisäpihan puolella lukuun ottamatta. 

 Ikkunoiden vesipellitysten kaadot ovat riittävät eikä ikkunoissa havaittu näkyviä vaurioita ulko-
puolisessa tarkastelussa. 

 
Kuva 37. Luoteispäädyn sisäpihanpuoleisen sisäänkäynnin 
yläpuolella räystäskourun mahdollinen vuoto ohjaa sadeve-
siä julkisivupinnalle. 

 
Kuva 38. Yleiskuva E-osan lounaissivusta. 

 
Kuva 39. Yleiskuva E- ja F-osien liitoskohdasta. E-osa 
kuvassa vasemmalla. 

 
Kuva 40. Räystäskourun mahdollisista vuodoista ohjautuu 
sadevesiä julkisivupinnalle kiinteistön luoteispäädyssä. 

 
Kuva 41. Vesipellitysten kaato on riittävä ja ikkunoissa ei 
havaittu näkyviä vaurioita ulkopuolisessa tarkastelussa. 

 
Kuva 42. Sisäpihan puolella olevassa lämpörappauksessa 
on vaurioitumista syöksytorven vierellä. 
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Kuva 43. Vesipellin liitoskohdalta ohjautuu vettä rappaus-
pinnalle ja katoksen ylösnostopellin yläreunassa on paikoin 
avoimia kohtia, joista pääsee vettä pellin taustalle 

 

 

Ulkoseinät ja ikkunat, sisäpuoli 

 Tuloilma on johdettu osittain ikkunoiden yläkarmissa sijaitsevista karmiventtiileistä. Kanavien 
kohdalle on syntynyt voimakkaiden lämpötilavaihteluiden seurauksena vauriota smyygiraken-
teen pinnoitteisiin (kuva 56). Ikkunoiden yhteydessä havaittiin myös jälkiä ilmavuodoista kar-
mirakenteissa. Lämpökameratarkastelussa yksittäisissä ikkunan ja seinärakenteen liitoskoh-
dissa havaittiin viileämpiä, ilmavuotoihin viittaavia alueita. 

 Ikkunat on uusittu arviolta 2000-luvulla. 

 Kiinteistön keskiosalla kapeamman ja leveämmän osan liitoskohdassa sijaitsevan liikunta-
sauman kohdalla havaittiin ilmavuotoa lämpökamerakuvauksessa 1. ja 2. kerroksen käytäväl-
lä. 

 Sisäänkäynnin E2 ulko-oven ja seinärakenteen liitoskohdassa havaittiin eristepuutteeseen viit-
taava kylmempi alue. 

 

 
Kuva 44. Ulkoseinärakenteessa sijaitsevan liikuntasauman 
kohdalla havaittiin ilmavuotoa rakenteesta sisäilmaan en-
simmäisen kerroksen käytävällä sisäänkäynnin läheisyydes-
sä tilassa 126. 

 
Kuva 45. Ikkunan ja seinän liitoskohdassa epätiiveyskohta 
tilassa 204. 
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Kuva 46. Tilkeväli on eristetty polyuretaanivaahdolla. Vaah-
dotukset ovat näkyvillä tilassa 202. 

 
Kuva 47. Ulkoseinässä halkeama 2. kerroksen käytävällä. 
Aistinvaraisten havaintojen perusteella halkeamasta on 
voimakasta ilmavuotoa rakenteesta sisäilmaan. 

 
Kuva 48. Ulkoseinässä mahdollinen kylmäsilta ulko-oven ja 
seinärakenteen liitoskohdassa. 

 
Kuva 49. Lämpökuvassa näkyvä viileämpi alue tilassa 126. 

 
Kuva 50. Ikkunarakenteen ja seinän liitoskohdassa ilmavuo-
toa rakenteesta sisäilmaan. 

 
Kuva 51. Lämpökuvassa näkyvä viileämpi alue käsityöluo-
kassa E210. 
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Kuva 52. Liikuntasauman kohdalla havaittiin ilmavuotoa 
rakenteesta sisäilmaan. 

 
Kuva 53. Lämpökuvassa näkyvä viileämpi alue tilassa 126. 

 
Kuva 54. Tilassa E115 avattu karmilista. Tilkkeenä on käy-
tetty polyuretaanivaahdotusta. Myös mineraalivillaa on ha-
vaittavissa avauksesta. 

 
Kuva 55. Ulkoseinärakenteessa ei havaittu höyrynsulkua. 

 
Kuva 56. Smyygin pinnoite vaurioitunut karmiventtiilin (pu-
nainen nuoli) kohdalta tilassa E104. 
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5.2.3 Rakenneavaukset 

Ulkoseinärakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

 Ulkoseinät 4 kpl 
 

RA 7, ulkoseinä tila 115 

Rakenneavaus toteutettiin ulkoseinän alaosaan toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla 
sisältä päin kuvattuna: 

1. Pintakäsittely 
2. Lastulevy 15 mm 
3. Mineraalivilla + runko 125 mm 
4. Bitumikermi 
5. Betoni 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpin-
taan 

 
Kuva 57. Rakenneavauksen RA7 mukainen ulkoseinärakenne ja avauk-
sen sijainti rakenteessa. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne koostuu sisäverhoiluna toimivasta maalatusta lastulevystä, puurun-
gosta ja mineraalivillaeristeestä sekä betonista. Ulkoseinän eristetila ja runkotolpat ulot-
tuvat lattiapinnan alapuolelle lattiapinnasta mittattuna noin 150 mm syvyydelle. 

 Sokkelin ja seinärakenteen väliin on asennettu bitumikermi kosteuskatkoksi noin 120-
130 mm korkeudelle lämmöneristeen alapinnasta ulottuen noin lattiapinnan tasalle. 

 Rakenteessa ei havaittu höyryn- tai ilmansulkukerrosta. 

 Lattiapinta on noin 400-500 mm viereistä maanpintaa ylempänä. 

 Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 73 % lämpötilassa 3,5 ˚C lähellä 
sokkelirakennetta. Ylempänä rakenteessa suhteellinen kosteus oli 46 RH-% lämpötilas-
sa 4,2 ˚C. 

 Puurakenteista ja mineraalivillasta otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin viite vaurios-
ta (näytteet 24 ja 25). 
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Kuva 58. Rakenneavauksen sijainti ulkoseinärakenteessa. 

 
Kuva 59. Sokkelin ja ulkoseinän liitoskohdassa on kosteus-
katkona toimiva bitumikermi. 

 

RA 8, ulkoseinä, luokka E105 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 20 mm 
2. Tiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 50 mm 
4. Pikisively 
5. Betoni 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

 
Kuva 60. Rakenneavauksen RA 8 mukainen rakenne ja avauk-
sen sijainti rakenteessa. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 

 Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 50,6 RH-% lämpötilassa 3,4˚C. 

 Mineraalivillaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta 
(näyte 27). 

 

RA 9, ulkoseinä, luokka E204 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 
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Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 30 mm 
2. Tiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 70 mm 
4. Tiili 
5. Ohutrappaus 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

 
Kuva 61. Rakenneavauksen RA9 mukainen rakenne ja avauk-
sen sijainti rakenteessa. 
 

Havainnot: 

 Seinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 

 Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 16,0 RH-% lämpötilassa 22,1 ˚C. 

 Avauksesta otetussa mineraalivillan materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä vaurioista 
(liite 2, näyte 30). 

 

RA 10, ulkoseinä, luokka E210 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Pintakäsittely 
2. Lastulevy 15 mm 
3. Mineraalivilla + pystyrunko 150 mm 
4. Tiilimuuraus 
5. Ohutrappaus 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

  
Kuva 62. Rakenneavauksen RA10 mukainen ulkoseinärakenne. 

 

Havainnot: 

 Ulkoseinä on puurakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Ulkoverhoi-
luna toimii tiilimuuraus. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 37 RH-% lämpötilassa 6,2 
˚C. Pystyrungon kosteuden paino-% oli tutkimushetkellä 8,0. 
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 Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite mikrobivauriosta (näyte 
31). 

 

 
Kuva 63. Rakenneavaus RA 9. Mineraalivillan ja tiilen välissä 
ei ole tuuletusrakoa tai kosteuskatkoa. 

 
Kuva 64. Välipohjan kohdalla eristepaksuus on noin 50 mm. 
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5.2.4 Rakennekosteusmittaukset  

Lämmöneristetilojen kosteusmittaukset 

Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä lämmöneristetiloista mitattiin kosteuspitoisuuksia. 
Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 5. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (C) 

Suhteellinen 
kosteus 

(RH %) 

Absoluuttinen kos-
teus abs. (g/m3) 

RA7 
Ulkoseinä / eristetila, seinän 
alaosa, sokkelin päällä. 

3,5 73,0 4,5 

RA7 
Ulkoseinä / eristetila lattiapin-
nan yläpuolelta. 

4,2 45,7 2,96 

RA8 Ulkoseinä / eristetila 3,4 50,6 3,09 

RA9 Ulkoseinä / eristetila 22,1 16 3,13 

RA10 Ulkoseinä / eristetila 6,2 36,8 2,94 

 

Ulkoseinien kosteusmittaustuloksissa ei havaittu huomattavan koholla olevia kosteuspitoisuuksia. 
Korkein eristetilan kosteuspitoisuus mitattiin rakenneavauksesta RA7 sokkelin päältä. Eristetilojen 
mitatut lämpötilat olivat neljän mittauspisteen osalta matalia, jolloin suhteellinen kosteuspitoisuus pie-
nenee lämpötilan kasvaessa lämmityskauden ulkopuolella. 

 

5.2.5 Materiaalinäytteet 

Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 5 kpl. Tulosten tulkinnat on esitetty alla ole-
vassa taulukossa. Mikrobianalyysin tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

Taulukko 6. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M24 RA7 Mineraalivilla Ulkoseinä E115 Viite vauriosta 

M25 RA7 Puu / pysty-
runko 

Ulkoseinä E115 Viite vauriosta 

M27 RA8 Mineraalivilla Ulkoseinä E105 Ei viitettä vauriosta 

M30 RA9 Mineraalivilla Ulkoseinä E204 Ei viitettä vauriosta 

M31 RA10 Mineraalivilla Ulkoseinä E210 Viite vauriosta 

 

5.2.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Ulkoseinärakenteissa havaittiin korjaustarpeita sekä sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöi-
tä. 

Ulkoseinärakenteena on sisäpihan puolella puurakenteinen ulkoseinä, jossa lämmöneristeenä on käy-
tetty mineraalivillaa. Päädyssä ja kaakkoissivulla ulkoseinä on tiili-villa-tiili -rakenteinen. Julkisivuver-
hoiluna E-osalla on osittain lämpörappaus ja osittain alkuperäisen tiilen päälle tehty ohutrappaus. Ik-
kunat ovat uusittuja MSE-tyypin puuikkunoita. 

Ulkoseinään kohdistuu yksittäisissä kohdissa paikallisesti normaalia suurempaa kosteusrasitusta alus-
katteen päältä valuvan veden tai vesikaton poistovesien ohjautuessa julkisivupinnalle syöksytorvien 
alaosan korkean korkeusaseman, sekä räystäskourujen mahdollisten vaurioiden vuoksi. Rappauspin-
nan ja peltien liitoskohdilla on lisäksi paikoin pieniä puutteita, joista pääsee vettä rappauspinnan taus-
talle. Julkisivurappaukseen kohdistuva normaalia voimakkaampi paikallinen kosteusrasitus ei ole tois-
taiseksi aiheuttanut julkisivupinnalle näkyviä vaurioita. Kosteusrasituksen ollessa pitkäaikaista kos-
teusrasitetuimmille alueille on mahdollista syntyä mikrobivaurioita lämmöneristekerroksiin sekä rap-
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pauspinnan vaurioita. Sisäpihan puolella rappauksessa on yksittäisessä kohdassa reikiä, joista pää-
see rappauspinnan taustalle vettä. 

Sisäpuolisessa tarkastelussa havaittiin ulkoseinärakenteissa epätiiveyskohtia, kuten yksittäisiä hal-
keamia ja tiivistyspuutteita ikkunarakenteissa. Epätiiveyskohdat mahdollistavat ilmavuodot ulkoilmasta 
/ ulkoseinän lämmöneristetilasta sisäilmaan. Havaintoja esiintyi myös lämpökameratarkastelussa, 
jossa havaittiin ikkunoiden karmirakenteen ja ulkoseinän liitoskohdassa ilmavuotoihin viittaavia kyl-
mempiä alueita ja alhaisia pistelämpötiloja. Ikkunoiden lämmöneristeenä on käytetty pääosin polyure-
taanivaahtoa. Tilassa E115 ikkunan karmilistan avauksesta havaittiin kuitenkin polyuretaanivaahdo-
tuksessa epätiiveyskohtia ja ulkoseinän lämmöneristekerroksesta on suora ilmayhteys sisäilmaan 
tiivistämättömien listoituksien vuoksi. Ulkoseinässä ei ole ikkunan viereisen rakenneavauksen perus-
teella käytetty höyrynsulkua ja liitoskohdalta havaittiin voimakas ilmavirtaus rakenteesta sisäilmaan. 

Ulkoseinärakenteisiin toteutetuissa rakenneavauksissa ei havaittu kohonneita rakennekosteuspitoi-
suuksia. Tilaan 115 toteutetusta rakenneavauksesta sokkelin yläpinnan läheisyydessä havaittiin tutki-
mushetkellä lievästi koholla olevia kosteuspitoisuuksia, joissa mikrobivaurioiden syntyminen on mah-
dollista kosteuden ollessa koholla pitkäaikaisesti. Avauksesta otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin 
viitteitä mikrobivaurioista ja riski korkean kosteusrasituksen aiheuttamista vaurioista seinän alaosissa 
on avauksen kohdalla toteutunut. Ulkoseinärakenteen alaosa on toteutettu valesokkelityyppisesti 
lämmöneristeen alaosan ollessa lattiapinnan alapuolella. Valesokkelirakenne luokitellaan nykyisin 
kosteustekniseksi riskirakenteeksi rakenteen alaosiin herkästi muodostuvien kosteusvaurioiden vuok-
si. Ulkoseinässä havaittiin kosteusvaurioriskin toteutuneen huolimatta rakenteessa kosteuskatkona 
olevasta bitumikermistä. 

Puurankaisen ulkoseinän höyrynsulkumuovin puuttumisen ja ikkunoiden epätiiveyskohtien kautta 
lämmöneristekerroksessa ja rungossa esiintyvistä mikrobivaurioista aiheutuvien epäpuhtauksien pää-
sy sisäilmaan on todennäköistä. Myös toisen kerroksen puurunkoiseen ulkoseinään toteutetun avauk-
sen perusteella rakenteessa ei ole höyrynsulkumuovia ja otetuissa materiaalinäytteessä havaittiin viite 
eristetilan mikrobivauriosta. Höyrynsulkukerroksen puuttuminen mahdollistaa myös lämpimämmän 
sisäilma kulkeutumisen ja voi mahdollistaa mikrobivaurioiden syntymisen rakenteisiin sisäilman kos-
teuslisästä riippuen. 

Koillispuolen tiilirakenteisiin ulkoseiniin toteutetuissa rakenneavauksissa ei havaittu kohonneita kos-
teuspitoisuuksia tai viitteitä vaurioista materiaalinäytteissä. Tiili-villa-tiili -rakenne ilman tuuletusrakoa 
luokitellaan nykyisin riskirakenteeksi sen kosteusteknisen toimivuuspuutteen vuoksi. Tiili on huokoinen 
julkisivumateriaali, josta viistosade kulkeutuu lämmöneristetilaan nopeastikin sateen voimakkuudesta 
riippuen ja siirtyy tiilissä ja laastipurseissa kiinni oleviin lämmöneristemateriaaleihin, joihin muodostuu 
mikrobivaurioriski. Kyseinen rakenne on ollut rakentamisaikana yleisesti hyväksytty ja käytetty raken-
neratkaisu. Rakenneavauksista otetuissa lämmöneristeiden materiaalinäytteissä ei havaittu viitteitä 
mikrobivaurioista, mutta mikrobivaurioiden muodostuminen on mahdollista. Lämmöneristetiloista mita-
tuissa suhteellisen kosteuden mittauksissa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 Tiilirakenteisten ulkoseinien rakenneliitosten tiivistäminen 

 Ikkunarakenteiden ja ulkoseinien liitoskohtien tiivistys 

 Sisäpuolisten liikuntasaumojen uusiminen. 

 Julkisivurappauksen paikalliset korjaukset 

 Puurakenteisten ulkoseinien lämmöneristeiden ja sisäverhoilun uusiminen sekä höyryn-
sulkukerroksen asennus. 

 Ikkunoiden huoltokorjaukset sisältäen käynnin sovituksen tiivisteiden uusimisen ja huol-
tomaalauksen 
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5.3 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

5.3.1 Rakenteet 

 Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa muurattuja, betonirakenteisia tai puu-
/levyseiniä. 

 Välipohjat ovat paikallavalettuja betonirakenteita. 

 Välipohjien alapuolella on pääosin alaslaskettu kattorakenne ja osin akustiikkalevytys 
pintaan liimattuna. Alakaton yläpuolisissa tiloissa on LVIS-asennuksia. 

 Lattioiden pintamateriaaleina on pääasiassa muovimatto tai vinyylilaatoitus ja käytävillä 
osin klinkkerilaatoitus 

 

5.3.2 Yleiskatselmointi 

Alakatot, alaslaskut ja akustiikkalevyt 

 Alakatot ovat alaslaskettuja ja akustiikkalevyt ovat uusittuja kipsiakustolevytyksiä eikä vanhoja 
mineraalivillaisia levyjä havaittu. Alaslaskujen yläpuolella kulkee pääosin talotekniikkaa ja pis-
tokoeluontoisen tarkastelun perusteella uusittujen akustiikkalevyjen yläpuolella ei havaittu si-
säilman laatua heikentäviä poikkeamia.  

 

 
Kuva 65. Akustiikkalevyt ovat pääosin kipsiakustiikkalevyjä. 

 

 
Kuva 66. Alaslaskujen yläpuolella kulkee talotekniikkaka-
navia. Vanhoja akustiikkalevyjä ei havaittu uusien alaslasku-
jen yläpuolella. 

 

Väliseinät, hormirakenteet sekä seinien läpiviennit 

 E-ja F osan välinen väliseinä on vanha muurattu ulkoseinä, jossa on F-osan puolelta to-
teutetun rakenneavauksen perusteella lämmöneristeenä mineraalivillaa. Lämmöneriste 
on avoimena liitoskohdalla olevassa sähkökeskustilassa. 

 2. kerroksen käytävällä liikuntasauman kohdalla luokkahuoneen (E205) ja käytävän väli-
sessä seinässä on pystysuuntainen halkeama, joka ulottuu välipohjan pinnasta yläpoh-
jan alapintaan. 

 Hormit ovat pääosin levyrakenteisia (kipsi- tai lastulevy). Pistokoeluontoisen tarkastelun 
perusteella märkätiloissa hormirakenteisiin on kohdistunut roiskevesistä aiheutunutta 
kosteusrasitusta ja rakenteiden alaosissa on jälkiä rakenteen vaurioitumisesta. Hormeis-
sa on lisäksi pölykertymiä ja likaa. Kuivissa tiloissa hormeissa ei havaittu sisäilman laa-
tuun heikentävästi vaikuttavia poikkeamia. 1.kerroksen hormeja on osin tiivistetty liitos-
kohdista. 
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Kuva 67. Hormin avaus opettajan huoneessa. Hormi on 
kipsilevyrakenteinen. 

 
Kuva 68. Rakenteissa ei havaittu vaurioita tai poikkeamia. 

 
Kuva 69. Hormin avaus märkätilassa. Levyjen ulkopinnassa 
lähellä lattiapintaa on mahdollisesti kosteuden aiheuttamia 
vaurioita. 

 
Kuva 70. Hormissa on roskia ja pölykertymiä. Rakenteet 
ovat puuta. 

 
Kuva 71. Väliseinässä on halkeama liikuntasauman kohdalla 
2. kerroksen käytävällä. 
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Tilat, välipohjat ja läpiviennit 

 Lattiapinnoitteet ovat pääosin hyväkuntoisia eikä niissä havaittu näkyviä vaurioita 
1.kerroksen laatoissa olevia halkeamakohtia lukuun ottamatta. 

 Sähkökeskusten ovien ja seinärakenteen liitos on tiivistetty mineraalivillalla. Sähkökes-
kuksessa ei havaittu epätiiveyskohtia välipohjarakenteen läpi kulkevissa läpivienneissä. 

 Käynti ilmanvaihtokonehuoneeseen tapahtuu 2. kerroksen käytävän katossa sijaitsevan, 
portailla varustetun kulkuluukun kautta. Luukku on raskaskäyttöinen ja luukusta tulevat 
kulkuportaat ovat osittain irti alustastaan. 

 Tilapinnat ovat toisessa kerroksessa asianmukaisessa kunnossa eikä 2. kerroksen tilois-
sa havaittu poikkeavia hajuja tai mikrobivaurioihin viittaavia näkyviä vaurioita. 

 Ensimmäisen kerroksen tilassa E117 ja päädyn luokkahuoneissa E101, E102 ja E103 
sekä tilassa E115 havaittiin poikkeavaa, mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 

 

 
Kuva 72. Yleiskuva luokkatilasta. 

 
Kuva 73. Sähkökaapin läpivienneissä ei havaittu epätiiveys-
kohtia. 

 
Kuva 74. Sähkökaappien ovet on tilkitty väliseinärakentee-
seen mineraalivillalla. 

 
Kuva 75. Käynti IV-konehuoneeseen tapahtuu 2. kerroksen 
käytävällä yläpohjan alapinnassa sijaitseva kulkuluukun 
kautta. Luukku on raskaskäyttöinen ja luukusta tulevat por-
taat ovat osittain irti kiinnityksestään. 
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Kuva 76. Yleiskuva IV-konehuoneesta. 

 

 

5.3.3 Rakenneavaukset 

Välipohjarakenteisiin toteutettiin 1 kappale rakenneavauksia. 

 

RA 11, välipohja, varasto E211 

Välipohjarakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Välipohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
alaspäin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima 
2. Betoni > 135 mm 

 

  
Kuva 77. Rakenneavauksen RA11 mukainen rakenne ja avauk-
sen sijainti rakenteessa. 

Havainnot: 

 Välipohjarakenne on avauksen kohdalla betonirakenteinen. Pinnoitteena on muovimatto. 

 Rakenteessa ei havaittu vaurioita. 
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5.3.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Alakatto- ja kotelorakenteissa, väliseinissä sekä välipohjissa havaittiin korjaustarpeita sekä yksittäisiä 
sisäilman laatua mahdollisesti heikentäviä tekijöitä. 

Väliseinärakenteet ovat pääasiassa tiili- tai levyrakenteisia ja kotelorakenteet pääasiassa levyrakentei-
sia. Välipohjat ovat betonirakenteita. Lattiapinnat ovat pääasiassa muovimattopintaisia ja seinäpinnat 
maalattuja / tasoitettuja ja maalattuja. 

Rakennuksen tilojen akustiikkamateriaalina on käytetty pääasiassa kipsiakustiikkalevyjä. Akustiikkale-
vyt ovat pääasiassa hyväkuntoisia eikä näkyviä vaurioita havaittu. Alakattojen yläpuolella kulkee talo-
tekniikkaa. Akustiikkalevyjen ja talotekniikkakanavien pinnoille on muodostunut pölykertymiä ja likaan-
tumaa, josta voi paine-iskujen ja ilmavirtausten kautta kulkeutua pölyä ja hiukkasia sisäilmaan. 

Hormikoteloissa havaittiin myös pölykertymiä ja likaantumaa. Lisäksi yksittäisen märkätilan kohdalta 
roiskevesialueella sijaitsevaan levyrakenteiseen hormiin on kohdistunut roiskevesien johdosta kos-
teusrasitusta, mikä on aiheuttanut näkyviä vaurioita hormikoteloinnin alaosan verhouslevyihin. 

Välipohjalaatan läpi kulkevat läpiviennit ja palokatkot on toteutettu pääasiassa tiiviisti eikä niissä ha-
vaittu puutteita. Palo-ovet on tilkitty väliseinärakenteisiin mineraalivillatilkkein. Ovien karmeissa olevis-
sa villoissa on avoimia pintoja, joista irtoaa todennäköisesti mineraalivillakuituja paineiskujen ja villa-
pintoihin kohdistuvien ilmavirtausten seurauksena. Mineraalivillakuidut aiheuttavat ylähengitysteiden 
ärsytystä (mm. yskää, silmien vuotamista/kirvelyä ja äänen käheyttä), mutta niiden ei tiedetä aiheutta-
neen pysyvää haittaa altistuksen päätyttyä. 

Toisen kerroksen lattiapinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja ja lattiapinnoitteet 
ovat pääosin hyväkuntoisia yksittäisiä tilojen käytön seurauksena syntyviä kulumia ja halkeamia lu-
kuun ottamatta. Välipohjan rakenneavauksessa rakenteessa ei havaittu eristekerrosta. 

E-osan vanha ulkoseinä F-osan liitoskohdalla on nykyisin osin väliseinänä. Väliseinän lämmöneriste-
kerros on avoin sisätiloihin liitoskohdalla olevien sähkökeskustilojen kohdalla. Materiaalinäytteiden 
sekä merkkiainekokeiden tulokset on esitetty F-osan tutkimusten yhteydessä. 

Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee vesikatolla ja käynti iv-konehuoneeseen tapahtuu toisen kerroksen 
käytävällä yläpohjan läpi toteutetun kulkuluukun kautta. Kulkuluukku on raskaskäyttöinen ja luukusta 
avautuvat tikkaat ovat osittain irti kiinnityksestään. Kulkuluukun raskaskäyttöisyys ja puutteet kulkutik-
kaiden kiinnityksessä aiheuttavat riskin työturvallisuudelle ilmanvaihtokoneita huollettaessa. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Alakattotilojen siivous 

 Läpivientien tiivistys huonetilojen välillä 

 Liikuntasaumojen uusiminen 

 Vaurioituneiden hormikotelointien uusiminen 

 IV-konehuoneen kulkuluukun tiivistys ja kulkutikkaiden uusiminen turvallisempaan tikas-
tyyppiin 
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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. 

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

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen ja osin havaintojen perusteella: 

 

Yläpohja ja vesikatto yleensä 

1. Konesaumattu pelti 
2. Ruoteet 22 mm 
3. Korotusrimat 22x50 mm 
4. Aluskate 
5. Kattoristikot ja yläpohjatila 
6. Puhallusvilla 200-300 mm 
7. Paikalla valettu betonilaatta 

 

 

5.4.2 Yleiskatselmointi 

 Rakennuksen yläpohjarakenteena on betonilaatta, jonka päälle on asennettu puiset kat-
toristikot ja puhallusvillainen lämmöneriste. Lämmöneristeen paksuus vaihtelee 200-300 
mm välillä riippuen mittauskohdasta. Betonilaatan päällä ei havaittu erillistä höyrynsulku-
kerrosta/-muovia. 

 Yläpohjatila on tuuletettu räystäänalusrakojen avulla. Raot ovat monin paikoin vähäisiä 
ulkoseinän lämmöneristeen ulottuessa aluskatteeseen asti, mikä heikentää yläpohjatilan 
tuuletuksen toimivuutta. Puurakenteissa ei kuitenkaan havaittu tarkastelluilta osin puut-
teellisen tuuletuksen aiheuttamia vaurioita. 

 Aluskatteessa on havaittavissa monin paikoin aluskatteen lävistäviä vesikatteen kiinni-
tysnauloja sekä puutteita toteutuksessa. Aluskatteen päälle mahdollisesti tippuvan kon-
denssiveden ohjausta kattoluukkujen ohitse ei ole kaikilta osin toteutettu, jolloin vesi oh-
jautuu luukkujen kohdalla yläpohjatilaan. Lisäksi aluskate on asennettu melko kireälle, 
jolloin aluskatteen pinnalla valuva vesi pääsee ohjautumaan kattoristikoiden ja niissä 
olevien naulanreikien kohdalle.  

 Korotusrimoina on käytetty 22 mm paksua lautaa/rimaa, mikä on liian matala vesikatteen 
kiinnitysnauloihin nähden. 

 

 
Kuva 78. Kattoluukkujen kohdalla olevat aluskatteet mahdol-
listavat osin aluskatteen päällä olevan veden ohjautumisen 
yläpohjatilaan. Aluskatteen alaosassa veden aiheuttamia 
jälkiä. 

 
Kuva 79. Luoteispäädyssä olevien kattoluukkujen kohdalla 
oleva aluskate ohjaa veden yläpohjatilaan. 
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Kuva 80. Aluskatteen yläosaan ei ole toteutettu tuuletusta. 

 
Kuva 81. Luoteispäädyn tuulenohjainpahvit ovat osin irron-
neita. Vesikatteen kiinnitysnaulat lävistävät aluskatteen 
monin paikoin. Ulkoseinän lämmöneristysvilla estää 
yläpohjan tuuletuksen toimivuutta ulottuessaan 
aluskatteeseen. 

 
Kuva 82. Rakennuksen leveämmän osan yläpohjatilaa. 
Ruodelaudoituksissa on yksittäisissä kohdissa tummentu-
mia. 

 
Kuva 83. Rakennuksen leveämmällä osalla ei ole aluskatet-
ta. 

 
Kuva 84. Betonilaatan yläpuolella ei havaittu höyrynsulku-
kerrosta. 
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Vesikatto 

 Vesikate oli tarkasteluhetkellä lumen peitossa. Katteen kuntoa tarkasteltiin pääosin ylä-
pohjatilasta. 

 

 
Kuva 85. Yleiskuva vesikatteesta. Katolla liikkuminen tapah-
tuu kulkusiltojen avulla. 

 
Kuva 86. Yleiskuva vesikatteesta. Kate oli tutkimushetkellä 
lumen peitossa. 

 
Kuva 87. Yläpohjan läpivienneissä ei havaittu tarkastelluilta 
osin puutteita. 
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5.4.3  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Yläpohja- ja vesikattorakenteissa havaittiin korjaustarpeita ja sisäilman laatua mahdollisesti heikentä-
västi vaikuttavia tekijöitä. 

Yläpohjan kantavana rakenteena on paikalla valettu betonilaatta, minkä päältä on tuettu puiset katto-
ristikot. Lämmöneristeeksi on asennettu puhallusvilla ja vesikatteena on rivipeltikate. 

Yläpohjatilan tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen avulla, mitkä ovat osin lähes ummessa ulko-
seinään lämpörappauksen yhteydessä aluskatetta vasten asennetuista lämmöneristeistä kapeamman 
rakennuksen osalta. Yläpohjatiloissa ei kuitenkaan havaittu tutkimushetkellä tuuletuspuutteista johtu-
via vaurioita. Räystäiden vierustoilla on käytetty pahvisia tuulenohjainlevyjä, mitkä ovat ilmeisesti ir-
ronneet jo puhallusvillan asennuksen yhteydessä. Irronneiden tuulenohjainlevyjen kohdalla ei havaittu 
muodostuneen lämmöneristeisiin vajausta tuulen vaikutuksesta vähäisen tuulettuvuuden vuoksi. 

Leveämmän rakennuksen osalta vesikatteen alapuolella ei ole aluskatetta. Aluskatteen puuttumisesta 
ei todennäköisesti ole haittaa, jos yläpohjatilan tuulettuvuudesta huolehditaan, jolloin vesikatepellin 
alapintaan kondensoituva vesi ei aiheuta merkittävää haittaa katteen aluslaudoituksen toimiessa kos-
teudentasaajana. Kyseisen rakenteen elinkaari on mahdollisesti lyhyempi, kuin aluskatteellisella ra-
kenteella. Nykyisten ohjeistuksien mukaan kaltevuudeltaan alle 1:3 saumapeltikatoilla tulee käyttää 
aluskatetta. Puurakenteissa havaittiin paikallisesti kosteuden aiheuttamia tummentumia. 

Kapeamman rakennuksen osalla olevassa aluskatteessa on säännöllisesti reikiä vesikatteen kiinnitys-
nauloista johtuen sekä puutteellisesti toteutetut vedenohjaukset kattoluukkujen kohdalla. Reikien ja 
luukkujen kohdalta yläpohjatilaan pääsee kosteutta aluskatteen päälle vesikatepellin alapuolelle muo-
dostuvasta kondenssikosteudesta. 

Yläpohjan läpivienneissä ei havaittu tarkastelluilta osin puutteita, mutta niiden tiiveys on syytä tarkistaa 
viimeistään tilakohtaisten korjausten/muutosten yhteydessä. Mahdollisista avoimista läpivienneistä voi 
päästä epäpuhtauksia yläpohjatilasta sisätiloihin, mikäli sisätilat ovat alipaineisia yläpohjatilaan näh-
den. 

Vesikatteen yläpuolisissa läpivienneissä tai liitoksissa ei havaittu puutteita tarkastelluilta osin. Tutki-
mushetkellä vesikatto oli lumen peitossa, joten tarkastusta ei voitu suorittaa kaikilta osin. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Tuulenohjainlevyjen korjaus 

 Ulkoseinän lämmöneristeen yläosan osittainen poisto yläpohjatilan tuulettamiseksi 

 Kattoluukkujen kohdalla olevan aluskatteen vedenohjauksen parantaminen luukun ohitse 

 Reikiintyneen aluskatteen toimivuuden tarkastus säännöllisin välein ja tarvittaessa alus-
katteen korjaus/uusiminen 

 Yläpohjan läpivientien tiiveyden varmistaminen korjausten/tilamuutosten yhteydessä 
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6. F-osa, Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

 
Kuva 88. Runkoleikkaus vuodelta 1989. Sisäpihan puoli on kuvassa vasemmalla. 

 

6.1 Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 

6.1.1 Rakenteet 

 Rakennus on perustettu betonirakenteisten sokkelipalkkien ja paaluanturoiden varaan. 

 Alapohjat ovat ryömintätilallisia ja kantavana rakenteena toimii ontelolaatasto. Läm-
möneristeenä on käytetty ontelolaattojen alapinnassa paisutettua polystyreeniä (EPS). 

 Alapohjatila on jaettu kolmeen eri osastoon, joista kahteen on kulkuyhteys. 
 

Yleisimmät rakennetyypit rakenneavausten ja lähtötietojen perusteella: 

Alapohjarakenne AP3 ylhäältä alas kuvattu-
na: 

1. Pintamateriaali 
2. Pintavalu 40 mm 
3. Ontelolaata 265 mm 
4. EPS 170 mm 
5. Ryömintätila n. 500-800 mm 
6. Kevytsora (osin 
7. Hiekka-/soratäyttö 
8. Perusmaa 

 

 

 
Kuva 89. Rakenneleikkaus AP3 rakenneavauksen perusteella. 
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6.1.2 Yleiskatselmointi 

Sisäpuolinen katselmointi 

 Alapohjan lattiapinnat ovat pääosin vinyylilaatoituksella. Märkätiloissa lattiapintana on 
muovimatto tai laatoitus. Pinnoitteissa on yksittäisiä normaalin kulumisen aiheuttamia 
vaurioita.  

 Tilassa F114 havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja ulkoseinän ja tilan F123 vierustal-
la. 

 Alapohjarakenteen läpivienneissä on ryömintätilasta tarkasteltuna epätiiveyskohtia, joista 
on aistinvaraisten havaintojen perusteella ilmavuotoa alapohjatilasta sisäilmaan. 

 Alapohjan ryömintätilassa havaittiin viitteitä suuresta kosteuspitoisuudesta ilmatilassa. 
Myös alustäyttönä toimiva sora/pohjamaa on paikoin kosteaa. Pohjamaan pinnalla ha-
vaittiin näkyviä kasvustoja sekä tilassa on voimakas mikrobiperäinen haju. Maaperän 
lämmöneristeenä on osin kevytsora. 

 Alapohjatilassa on rakennusjätettä mm. villaeristeitä, joihin on todennäköisesti syntynyt 
mikrobikasvustoja kosteusrasituksen seurauksena.  

 Alapohjan käyntiluukkuja ei ole tiivistetty tiloissa F118 ja F123. 

 Alapohjatilan tuuletus on toteutettu sokkelissa olevien tuuletuspaalujen avulla. Raken-
nuksen keskellä pituussuuntaisesti kulkevassa palkissa ei ole tuuletusaukkoja, mikä 
muodostaa samalla alapohjatilaan kaksi eri osastoa ja heikentää alapohjan tuulettuvuut-
ta rakennuksen keskiosilla, alapohjatilassa ei kuitenkaan havaittu tutkimushetkellä kos-
teuden kondensoitumista rakenteiden pinnoilla. Kolmas pieni kulkuyhteydetön osasto si-
jaitsee tilan F116 kohdalla, mistä on ilmayhteys palkin yläpuolelta isompaan osastoon. 

 Sokkelielementtien sisäpinnassa on pikisively kosteuskatkona. 
 

 
Kuva 90. Yleiskuva F-osan luokkahuoneesta. Lattiapinnat 
ovat vinyylilaatoituksella. 

 
Kuva 91. Alapohjalaatan läpivienneissä on epätiiveyskohtia 
joista on ilmavuotoa alapohjasta sisäilmaan. 

 
Kuva 92. Käynti ryömintätilaan tapahtuu alapohjarakentees-
sa olevien kulkuluukkujen kautta. Luukuissa ei havaittu 
tiivisteitä. 

 
Kuva 93. Ryömintätilassa on rakennusjätettä. 
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Kuva 94. Viemärin läpivienti alapohjarakenteessa on tiivis-
tämätön alapuoliselta osuudelta. 

 
Kuva 95. Maaperässä on viitteitä suuresta kosteuspitoisuu-
desta, alapohjatilassa havaittiin mm. näkyviä kasvustoja. 

 
Kuva 96. Yleiskuva alapohjatilasta. 

 
Kuva 97. Sokkeleiden sisäpuoliset lämmöneristeet ovat osin 
paikoiltaan irronneita lounaissivustalla. 

Ulkopuolinen katselmointi 

 Syöksytorvet ohjaavat vesikaton poistovesiä sokkelirakenteeseen aiheuttaen paikallisesti 
normaalia suurempaa kosteusrasitusta perustusrakenteelle. 

 Sokkelin vierustatäytöt ovat havaintojen perusteella soratäytöllä. Sokkelin ulkopintaan on 
toteutettu patolevytys. 

 Maanpinnan kallistukset ovat havaintojen perusteella melko pieniä rakennuksen ympäril-
lä. Pihamaan kallistuksen arviointia vaikeutti tutkimushetkellä vallinnut lumitilanne. 

 

 
Kuva 98. Syöksytorvista ohjautuu vesikaton poistovesiä 
sokkelirakenteelle. Alapohjatilan tuuletus tapahtuu sokkelin 
läpi toteutettujen tuuletusputkien avulla (punainen nuoli).   

 
Kuva 99. Sokkelin vierustalle on toteutettu patolevytys. 
Vierustäytöt olivat tutkimushetkellä pääosin lumen peitossa. 
Havaintojen perusteella vierustäyttöinä on käytetty karkeara-
keista soraa. 
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Kuva 100. Sokkelissa on jälkiä syöksytorvien aiheuttamasta 
kosteusrasitteesta kaikkien syöksytorvien kohdalla. 

 

6.1.3 Rakennekosteusmittaukset 

Porareikämittaukset 

Ryömintätilalliseen alapohjarakenteeseen toteutettiin rakennekosteusmittauksia porareikämenetelmäl-
lä. Mittauskohdat valittiin pintakosteuskartoituksen perusteella. Alla olevassa taulukossa on esitetty 
mittausten tulokset. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevissa pohjapiirustuksissa. 

 

Taulukko 7. Porareikämittausten tulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mit-
tauspis-

te 

Mittaus-
syvyys 
(mm) 

Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (C) 

Suhteellinen 
kosteus 

(RH %) 

Absoluuttinen 
kosteus abs. 

(g/m3) 

Sisäilma - Luokka E114 20,9 34,4 6,3 

Ulkoilma - - 0 100 4,8 

PR1 20 Luokka F114 / vinyylilaatta 20,2 91,2 16,00 

PR1 40 Luokka F114 / vinyylilaatta 20,0 92,9 16,1 

PR2 20 Luokka F114 / vinyylilaatta 20,8 88,4 16,00 

PR2 40 Luokka F114 / vinyylilaatta 20,3 92,4 16,3 

 
Luokkahuoneen F114 alapohjan rakenteesta mitatut suhteellisen kosteuden pitoisuudet olivat huomat-
tavan korkeita huomioiden rakenteen kantavana rakenteena olevan ontelolaataston ja pintavalun sekä 
ontelolaatan alapuolisen lämmöneristyksen. 
 

Viiltomittaukset 

Alapohjarakenteen pinnoitteiden alapuolista suhteellista kosteutta mitattiin viiltomittauksin. Alla olevas-
sa taulukossa on esitetty mittausten tulokset. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevissa 
pohjapiirustuksissa. Viiltomittauskohdista arvioitiin aistinvaraisin havaintojen perusteella pinnoitteen 
kuntoa (tartunta, hajut, liiman hajoaminen). 
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Taulukko 8. Viiltomittausten tulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mit-
tauspis-

te 

Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (C) 

Suhteellinen 
kosteus 

(RH %) 

Absoluuttinen 
kosteus abs. 

(g/m3) 

Sisäilma Luokka E114 20,9 34,4 6,3 

Ulkoilma - 0 100 4,8 

VM1 

WC 106 / Sisäilma 18,6 15,6 2,5 

WC 106 / Muovimatto 19,0 78,2 12,8 

VM2 

WC 104 / Sisäilma 15,8 18,5 2,5 

WC 104 / Muovimatto 16,1 76,7 10,6 

Molempien viiltomittausten muovimattojen alapuolinen suhteellinen kosteuspitoisuus oli kohonnut. 

 

Havainnot: 

 Viiltomittauskohdissa ei havaittu liiman hajoamista tai pehmentymistä. Poikkeavia hajuja 
ei havaittu. 

 

 
Kuva 101. Viiltomittauskohta VM1. 

 
Kuva 102. Viiltomittauskohta VM2 

 

6.1.4 Savukoe 

Alapohjarakenteeseen suoritettiin savukoe tilan F118 ja F123 lattialuukkujen kautta. 

 

Savukokeet (SK 2 ja SK 3), 

 Alapohjatilaan laskettiin lattialuukun kautta merkkisavua siten, että alapohjatilan osasto 
täyttyi savusta. 

 Savukoe suoritettiin normaalia käyttötilannetta vastaavassa paine-erossa. Paine-ero si-
sätilojen ja alapohjatilan välillä oli tutkimushetkellä -4-6 Pa sisätilojen ollessa alipaineisia 
alapohjatilaan nähden. 

 Lattialuukku ja osa tuuletusputkista oli tiivistetty savukokeen aikana.  

 

Havainnot: 

 Alapohjatilasta ei havaittu kulkeutuvan savua sisätiloihin. 

 Savua havaittiin kulkeutuvan osittain tuuletuspaalujen kautta rakennuksen ulkopuolelle 
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6.1.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennusten alapohjissa ja maanvastaisissa rakenteissa havaittiin korjaustarpeita sekä sisäilman 
laatua heikentäviä tekijöitä. 

Rakennuksen alapohjarakenteet ovat ryömintätilallisia ja kantavana rakenteena on betonirakenteinen 
ontelolaatta. Ontelolaatan alapinnassa on paisutetulla polystyreenillä (EPS) toteutettu lämmöneristys. 
Alapohjatilan tuuletus tapahtuu sokkelirakenteen läpi asennettujen tuuletusputkien avulla. Rakennuk-
sen keskellä pituussuuntaisesti olevan palkin kohdalla ei ole tuuletusaukkoja. 

Perustuksina toimivat paaluanturat ja sokkelirakenteet ovat betonisandwich-elementtejä joiden läm-
möneristeenä toimii paisutettu polystyreeni. Sokkeleiden ulkopinnalla on patolevytys ja vierustäytöt 
ovat pääasiassa sorapintaisia. Hulevesien poisto on toteutettu maanpinnan kallistusten ja salaojituk-
sen avulla. Vesikaton poistovedet on ohjattu syöksytorvista sadevesijärjestelmään. Sokkeleiden sisä-
puolella kosteuskatkona on pikisively ja lämmöneristeenä polystyreenilevytys, joista osa on irronnut 
pois paikoiltaan. 

Ryömintätilassa on aistinvaraisten havaintojen perusteella voimakas kosteuspitoisuus ja osin puutteel-
linen tuulettuvuus, jolloin kosteus tiivistyy ontelolaatan alapinnassa sijaitsevan lämmöneristekerroksen 
sekä sokkelipalkkien sisäpinnoille. Rakenteisiin tiivistyvä kosteus voi nousta kapillaarisesti betonilaa-
tan yläpintaan pinnoitteiden alle sokkelipalkkeja pitkin tai lämmöneristeiden avoimista saumoista. 
Ryömintätilassa havaittiin myös rakennusjätettä (mm. villaeristeitä), joihin on aistinvaraisten havainto-
jen perusteella (haju, näkyvät vauriot) syntynyt mikrobikasvustoja. Maaperä on osin kosteata, mutta 
alapohjan kosteustuottoa ryömintätilaan on pienennetty maaperän päällä osin olevan kevytsoraker-
roksen avulla. 

Syöksytorvista ohjautuu sadevesiä sokkelipinnoille poistoputken korkean korkoaseman vuoksi, jolloin 
sokkelirakenteeseen ja ulkoseinien alaosiin kohdistuu paikallisesti normaalia voimakkaampaa kosteus-
rasitusta. Pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena sokkelirakenteeseen kohdistuva kosteusrasi-
tus voi siirtyä kapillaarisesti ulkoseinälinjojen läheisyydessä lattiapinnoitteiden alle ja ulkoseinien ala-
osiin, jolloin ulkoseinän eristetilaan sekä lattiapinnoitteisiin on mahdollista syntyä mikrobikasvustoja. 
Tilan F114 ulkonurkan sisäpuolella havaittiin ilmeisesti tästä johtuvaa kosteuden aiheuttamaa pinnoi-
tevauriota (kosteusmittaustulokset on esitetty kohdassa 6.2.4 Rakennekosteusmittaukset) 

Pintakosteuskartoituksessa havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja lattiapinnoilla luokassa 
F114 sekä sisäänkäynnin viereisessä wc-tilassa. Pintakosteusarvoja tarkennettiin rakennekosteusmit-
tauksilla, joissa havaittiin porareikämittausten perusteella luokan betonilaatan suhteellisen kosteuden 
olevan ainakin paikallisesti koholla (laatan suhteellinen kosteus syvyydellä 20-40 mm lattiapinnasta 
vaihteli välillä 88-93 RH %). Kyseisillä alueilla on havaittu jo aiemmissa tutkimuksissa vastaavan suu-
ruisia kohonneita kosteuspitoisuuksia, joten kosteuspitoisuus ei ole merkittävästi muuttunut vuosien 
aikana. Havaitut kosteudet sijoittuvat pituussuuntaisesti ontelolaattoihin nähden saman ontelolaatan 
kohdalle, joten on mahdollista, että ontelon sisälle on jäänyt rakennusaikana vettä. Lattiapinnoitteisiin 
ja niiden kiinnitysliimoihin voi muodostua kosteus- ja mikrobivaurioitumista, mikäli suhteellinen kos-
teuspitoisuus ylittää 85 %. Pinnoitteissa ei kuitenkaan havaittu aistinvaraisesti vaurioita.  

WC-tilassa muovimattopinnoitteiden alle toteutetuissa viiltomittauksissa havaittiin myös kohonneita 
kosteuspitoisuuksia pinnoitteen alapuolella. Pitkäaikainen voimakas pinnoitteisiin kohdistuva kosteus-
rasitus mahdollistaa mikrobivaurioiden syntymisen ja liima-aineiden hajoamisen. Viiltomittauskohdissa 
ei kutienkaan havaittu aistinvaraisesti poikkeavaa hajua. 

Alapohjarakenteen läpivientien ja luukkujen kohdalla havaittiin ryömintätilan kautta tehdyssä tarkaste-
lussa epätiiveyskohtia/lämmöneristyspuutteita. Alapohjaan tehdyissä savukokeissa ei kuitenkaan ha-
vaittu ilmayhteyttä läpivientien kautta sisätiloihin. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Alapohjan avointen läpivientien tiivistäminen/lämmöneristys ryömintätilasta päin esimer-
kiksi polyuretaanivaahdolla 

 Ryömintätilojen tuuletuksen parantaminen rakennuksen keskellä olevan sokkelipalkin 
osalta tai erillisillä poistoilmapuhaltimilla 

 Sokkelielementtien sisäpuolisten lämmöneristeiden korjaus/uudelleenkiinnitys 

 Alapohjatilan eloperäisten rakennusjätteiden poistaminen 

 Alapohjan käyntiluukkujen tiivistäminen 

 Alapohjan alipaineisuuden varmistaminen sisätiloihin nähden 

 Syöksytorvien vedenohjauksen parantaminen. 

 Maanpinnan kallistusten korjaus mahdollisuuksien mukaisesti. 

 WC-tilojen muovimattojen uusiminen/rakenteen kuivatus 

 Tilan F114 lattiapinnoitteen uusiminen/rakenteen kuivatus 

 Maaperän kosteustuottokyvyn alentaminen lämmöneristämällä maaperä lämmöneristä-
mättömiltä osilta 

 

6.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

6.2.1 Rakenteet 

 Rakennuksen ulkoseinät ovat betonisandwich-elementtejä, joiden lämmöneristeenä toi-
mii mineraalivillaeriste. Julkisivu on tiililaattapintainen. 

 Ikkunat ovat pääosin MSE-tyypin puuikkunoita. 
 

Yleisimmät rakennetyypit rakenneavausten perusteella 

US 3 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna  

1. Tiililaattapintainen betonikuori 85 mm 
2. Lämmöneristekerros (mineraalivilla) 140 

mm 
3. Betonikuori 150 mm 
4. Tasoite + maali 

 

 
Kuva 103. US3, rakenneleikkaus. 

 

6.2.2 Yleiskatselmointi 

Julkisivut ja ikkunat, ulkopuoli 

 Julkisivut ovat tiililaattapintaisia ja elementtien saumoissa on elastiset saumamassaukset. Jul-
kisivupintaan ohjautuu paikallisesti sadevesiä ilmanvaihtokonehuoneen ilmanvaihtoaukkojen 
kohdalla. 

 Sisäänkäynnin läheisyydessä havaittiin lämpövuotoa elementtien saumakohdalla. 

 Päädyssä sijaitseva ikkuna on suljettu ulkopuolelta levyverhouksella. 

 Ikkunoiden vesipellitysten kaadot ovat riittävät, eikä ikkunoissa havaittu näkyviä vaurioita ul-
kopuolisessa tarkastelussa. 

 Elementtisaumausmassoissa on hieman ikääntymisen aiheuttamaa halkeilua. 
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Kuva 104. Yleiskuva F-osan kaakkoispäädystä. Ilmanvaih-
toaukot ohjaavat sadevesiä julkisivupinnalle. Päädyssä oleva 
ikkuna on tukittu levyverhouksella. 

 
Kuva 105. Yleiskuva kiinteistön sisäänkäynnistä. 

 
Kuva 106. Yleiskuva F-osan lounaissivusta. 

 
Kuva 107. Liikuntasauman kohdalla lämpövuotoa. 

 

Ulkoseinät ja ikkunat, sisäpuoli 

 Julkisivujen tiililaattapinnoilla ei havaittu halkeamia, irronneita tiiliä tai muita rakenteen säily-
vyyteen vaikuttavia vaurioita. Liikuntasaumojen kohdalta havaittiin lämpövuotoa kylmässä jul-
kisivupinnassa. 

 Ikkunoissa havaittiin vaurioituneita tiivisteitä sekä epätiiveyskohtia ikkunarakenteen ja ulkosei-
närakenteen liitoskohdissa. 

 Kaakkoispäädyn julkisivulla rikkoutunut ikkuna on peitetty vanerilevyllä. Levyssä on havaitta-
vissa jälkiä voimakkaasta kosteusrasitteesta. 

 
Kuva 108. Tilan F114 ulkonurkan sisäpinnoissa on kosteu-
den aiheuttamaa pinnoitevauriota. 

 
Kuva 109. Tilassa 123 rikkoutunut ikkuna on peitetty vaneri-
verhouksella. Vanerin alaosassa on jälkiä rakenteeseen 
päässeestä kosteudesta. 
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Kuva 110. Ikkunan ja seinän liitoskohdassa on jälkiä ilma-
vuodosta tilassa F212. Elastinen massaus ei ole kaikilta osin 
tiivis liittyviin rakenteisiin. 

 
Kuva 111. Tilassa F206 avatussa ikkunassa havaittiin ulko-
puitteen tiivisteiden olevan irti alustastaan. 

 
Kuva 112. Tilassa F212 ikkunan alaosassa on epätiiveys-
kohtia. 
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6.2.3 Rakenneavaukset 

Ulkoseinärakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

 Ulkoseinät 8 kpl 
 

RA12, ulkoseinä tilassa F103 

Rakenneavaus toteutettiin ulkoseinän alaosaan toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisäl-
tä päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

 
Kuva 113. Rakenneavauksen RA12 mukainen ulkoseinärakenne 
ja avauksen sijainti rakenteessa. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista rakennetta. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä on vahva viite vauriosta (näyte 14) 

 Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 22,2 RH-% lämpötilassa 13,5 ˚C 
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RA 13, ulkoseinä, luokka F122 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

 
Kuva 114. Rakenneavauksen RA13 mukainen rakenne ja 
avauksen sijainti rakenteessa. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista rakennetta. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite vauriosta (näyte 
16). 

 

RA 14, ikkunalista, tila F122 

Ikkunalista avattiin tilkevälin toteutuksen, kunnon ja rakenteen tiiveyden arvioimiseksi. 

 

Havainnot: 

 Karmin ja seinän väli on tiivistetty elastisella massalla sisäosiltaan. 
 

 
Kuva 115. Karmin ja seinän väli on tiivistetty massauksin. Ala-
osassa on jälkiä ilmavuodoista. 
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RA 15, ulkoseinä, luokka F121 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

  
Kuva 116. Rakenneavauksen RA15 mukainen ulkoseinäraken-
ne. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista seinärakennetta. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 29,7 RH-% lämpötilassa 
17,7 ˚C. 

 

 

RA 16, ulkoseinä, luokka F114 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan 

  
Kuva 117. Rakenneavauksen RA16 mukainen ulkoseinäraken-
ne. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista seinärakennetta. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 39,8 RH-% lämpötilassa 4,3 
˚C. 
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RA 17, ulkoseinä, luokka F210 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

  
Kuva 118. Rakenneavauksen RA17 mukainen ulkoseinäraken-
ne. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista seinärakennetta. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 28,0 RH-% lämpötilassa 
10,9 ˚C. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä vauriosta (näyte 20). 

 

RA 18, ulkoseinä, luokka F212 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

  
Kuva 119. Rakenneavauksen RA18 mukainen ulkoseinäraken-
ne. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista seinärakennetta. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 30,7 RH-% lämpötilassa 
14,7 ˚C. 
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RA 19, ulkoseinä, luokka F206 

Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Betoninen sisäkuori 150 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Betoni + tiililaatta 

Avaus päätettiin ulkokuoren sisäpintaan. 

  
Kuva 120. Rakenneavauksen RA19 mukainen ulkoseinäraken-
ne. 

Havainnot: 

 Ulkoseinärakenne vastaa suunnitelmien mukaista seinärakennetta. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 48,6 RH-% lämpötilassa 
17,3 ˚C. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite vauriosta (näy-
te 21). 
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6.2.4 Rakennekosteusmittaukset  

Lämmöneristetilojen kosteusmittaukset 

Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä lämmöneristetiloista mitattiin kosteuspitoisuuksia 
noin 50 mm syvyydeltä eristeen sisäpinnasta. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittaus-
pisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 9. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste / mit-
tauskorkeus lattia-

pinnasta (mm) 

Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (C) 

Suhteellinen 
kosteus 

(RH %) 

Absoluuttinen kos-
teus abs. (g/m3) 

Sisäilma F114 20,7 11,5 2,1 

RA12 / n. 2500 mm Ulkoseinä / eristetila, 13,5 22,2 2,6 

RA15 Ulkoseinä / eristetila 9,9 29,7 2,8 

RA 15, sisäilma  - 17,7 17,0 2,6 

RA16 / 100 mm Ulkoseinä / eristetila 4,3 39,8 2,59 

RA16 / 300 mm Ulkoseinä / eristetila 11,6 26,9 2,8 

RA17 Ulkoseinä / eristetila, 10,9 28,0 2,8 

RA18 Ulkoseinä / eristetila 14,5 30,7 3,8 

RA19 / 1100 mm Ulkoseinä / eristetila 17,4 36,5 5,4 

RA19 / 2000 mm Ulkoseinä / eristetila 16,6 44,6 6,3 

RA19 / katon raja 
Ulkoseinä / eristetila / pinnoite-
vaurioitunut kohta 

17,3 48,6 7,2 

 

Ulkoseinien lämmöneristetilojen kosteusmittaustuloksissa ei havaittu huomattavan kohonneita kos-
teuspitoisuuksia. 

 

6.2.5 Materiaalinäytteet 

Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 5 kpl. Tulosten tulkinnat on esitetty alla ole-
vassa taulukossa. Mikrobianalyysin tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

Taulukko 10. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M14 RA12 Mineraalivilla Ulkoseinä F103 Vahva viite vauriosta 

M16 RA13 Mineraalivilla Ulkoseinä F122 Heikko viite vauriosta 

M20 RA17 Mineraalivilla Ulkoseinä F210 Ei viitettä vauriosta 

M21 RA19 Mineraalivilla Ulkoseinä F206 Heikko viite vauriosta 
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6.2.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Ulkoseinärakenteissa havaittiin yksittäisiä korjaustarpeita ja sisäilman laatua mahdollisesti heikentäviä 
tekijöitä. 

Ulkoseinärakenteena on betoninen sandwich-rakenne, jossa lämmöneristeenä on käytetty mineraali-
villaa. Ulkokuori on julkisivupinnaltaan tiililaattaverhoiltu. Elementtisaumat on toteutettu elastisella 
massauksella ja julkisivun tuuletus tapahtuu elementtien nurkkauksiin asennettujen tuuletusputkien 
avulla. 

Ikkunat ovat pääasiassa kaksilehtisiä MSE-tyypin puuikkunoita ja ulko-ovet metallisia lasiaukoilla va-
rustettuja ulko-ovia. 

Ulkopuolisessa katselmoinnissa havaittiin ulkoseinärakenteisiin kohdistuvan paikallisesti normaalia 
suurempaa kosteusrasitusta syöksytorvien vedenohjauksen puutteista sekä ilmanvaihtokonehuoneen 
ilmanottoaukkojen säleikköjen vedenohjauspuutteesta. Erityisesti ilmanvaihtoaukkojen kohdalla rasitus 
näkyy julkisivupinnassa likaantumana ja ruostevalumina. Myös elementtisaumat ovat teknisen käyt-
töikänsä loppupuolella ja saumoissa havaituista epätiiveyskohdista on mahdollista ajautua julkisivupin-
taan kohdistuvaa kosteutta ulkoseinärakenteen eristetilaan. Elementtien saumakohdissa havaittiin 
paikoin lämmöneristyspuutteita lämpövuotojen muodossa. 

Ikkunarakenteissa on epätiiveyskohtia erityisesti ikkunakarmin ja ulkoseinän liitoskohdassa, joissa 
havaittiin lämpökameratarkastelussa ja aistinvaraisten havaintojen perusteella ilmavuotoa ulkoseinä-
rakenteesta sisäilmaan. Ikkunalistaan toteutetussa rakenneavauksessa havaittiin kuitenkin ikkunan ja 
seinärakenteen liitoskohtien olevan tiivistetty massauksin, jolloin havaitut epätiiveyskohdat ovat paikal-
lisia ja keskittyvät ikkunoiden nurkka-alueille ja kohtiin, joissa massaus on osin irtonainen liittyvistä 
pinnoista. 

Tilassa F206 räystään vuodoista rakenteeseen päässeistä sadevesistä on syntynyt vaurioita ulkosei-
nän tasoitteeseen. Rakennekosteusmittauksissa ei kuitenkaan havaittu kohonneita kosteuspitoisuuk-
sia, joten vauriot ovat todennäköisesti vanhoja ja vaurion aiheuttaja on korjattu. Ulkoseinästä otetussa 
materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite vauriosta, joten vuotojen seurauksena ulkoseinän eristetila 
on kosteusvaurioitunut tilassa F206. 

Muissa ulkoseinärakenteisiin toteutetuissa kosteusmittauksissa ei havaittu koholla olevia suhteellisen 
kosteuden arvoja. Materiaalinäytteissä esiintyi kuitenkin viitteitä mikrobivaurioista tiloissa F206, F103 
sekä F122. Ulkoseinärakenteissa esiintyvä heikot viitteet mikrobivaurioista voivat olla peräisin ulkoil-
massa normaalisti esiintyvistä mikrobeista, eivätkä välttämättä tarkoita puutteita rakenteen kosteus-
teknisessä toimivuudessa lämmöneristeen ollessa ilmayhteydessä ulkoilmaan tuuletusputkien kautta, 
jolloin eristeisiin voi muodostua paikallisia mikrobivaurioita. Tilassa F103 ulkoseinärakenteesta otetus-
sa materiaalinäytteessä esiintyvä vaurio on syntynyt todennäköisesti sokkeleihin ja ulkoseinäraken-
teen alaosaan kohdistuvan paikallisesti voimakkaamman kosteusrasituksen seurauksena. Ulkoseinä-
rakenteissa havaittiin yksittäisiä halkeamia sisäkuoressa ja ulkoseinien ja väliseinien liitoskohdassa, 
jolloin eristetiloissa olevista mikrobikasvustoista on mahdollista päästä epäpuhtauksia sisäilmaan. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 Ulkoseinärakenteiden ja ikkunoiden liitoskohtien tiivistäminen 

 Ikkunoiden huoltokorjaus (käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen, huoltomaalaus) 

 Tilassa 123 olevan rikkoutuneen ikkunan uusiminen ja vaurioituneen vanerilevytysten 
poisto. 

 Tilassa F114 ja F206 seinäpinnoitteiden uusiminen vaurioalueelta sekä räystäskourujen 
säännöllinen puhdistus. 

 Suojapellitysten/vedenohjaimien asentaminen IV-konehuoneen tuloilmasäleikköihin. 

 Elementtisaumojen uusiminen ja tuuletusputkien lisääminen saumoihin, saumakohdan 
lämmöneristeiden korjaus/lisääminen 
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6.3 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

6.3.1 Rakenteet 

 Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa muurattuja tai betonirakenteisia 

 Välipohjat ovat ontelolaattarakenteita pintabetonivalulla (265 + 50 mm) 

 Välipohjien alapuolella on pääosin alaslaskettu kattorakenne ja osin akustiikkalevytys 
pintaan liimattuna. Alakaton yläpuolisissa tiloissa on LVIS-asennuksia. 

 Lattioiden pintamateriaaleina on pääasiassa vinyylilaatoitus. 

6.3.2 Yleiskatselmointi 

Alakatot, alaslaskut ja akustiikkalevyt 

 Akustiikkalevyt ovat uusittuja villalevyjä tai kipsilevytyksiä. Käytävillä alakatot ovat alaslasket-
tuja rakenteita ja akustiikkalevyjen yläpuolella kulkee talotekniikkaa. Alakatossa on paikoin tii-
vistämättömiä tarkastus-/huoltoluukkuja. 

 Avoimia mineraalivillapintoja ei havaittu. Vanhoja akustiikkalevyjä havaittiin ensimmäisessä 
kerroksessa terveydenhoitajan huoneen aulassa. 
 

 
Kuva 121. Luokissa akustolevyt ovat suoraan kiinni väli / 
yläpohjarakenteessa. Akustiikkalevyt ovat pinnoitettuja 
villalevyjä. 

 
Kuva 122. Käytävillä alakatto on alaslaskettu rakenne ja 
akustiikkalevyinä on kipsiakustolevyjä. Alakattojen yläpuolel-
la kulkee talotekniikkaa. 

 
Kuva 123. Alakaton tarkastusluukun avaus sisäänkäynnin 
läheisyydessä sijaitsevassa wc-tilassa. Kanavien eristeenä 
on käytetty avoimia mineraalivillaeristeitä. 

 
Kuva 124. Alaslaskun yläpuolella on pöly- ja likakertymiä. 

 

Väliseinät, hormirakenteet sekä seinien läpiviennit 

 Väliseinät ovat pääasiassa betonirakenteisia tai muurattuja rakenteita. Osa väliseinistä 
on havaintojen perusteella vanhoja ulkoseiniä E- ja F-osien liittymäkohdassa. Ulkosei-
nien lämmöneristeenä käytetty mineraalivillaeriste on jätetty rakenteeseen. 

 Hormikotelot ovat pääasiassa levyrakenteisia. Koteloinneissa ei havaittu aistinvaraisten 
havaintojen perusteella näkyviä vaurioita. 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, EF-osa 3.6.2019 
WO-00730766 67(108)  

 

 

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 125. E- ja F-osien väliseinänä on vanha E-osan ulko-
seinärakenne. Ulkoseinän lämmöneristeenä toimivat mine-
raalivillat on jätetty rakenteeseen. 

 

 
Välipohjat, lattiat ja tilapinnat 

 Musiikkiluokan seinäpintoja on verhoiltu villa-akustiikkalevyillä. Levytyksiin on syntynyt il-
kivallan seurauksena vaurioita ja villapintoja on osittain avoimena. 

 Ilmanvaihtokonehuoneessa F207 IV-koneesta ajautuu kondenssivesiä lattiapinnoille. 

 Tilapintojen kunto vaihtelee tilakohtaisesti. Kosteusvaurioihin viittaavia näkyviä vaurioita 
ei havaittu. Toisen kerroksen lattiapinnoilla ei esiintynyt tutkimushetkellä kohonneita pin-
takosteuden vertailuarvoja. 

 Musiikkiluokan kohdalla välipohjassa on puukoolaus-/levyrakenne. 
 

 
Kuva 126. Musiikinluokan seinärakenteilla on akustiikkalevy-
tyksiä. 

 
Kuva 127. Akustiikkalevytyksissä on ilkivallan aiheuttamia 
vaurioita. 

 
Kuva 128. Yleiskuva luokkahuoneesta. 

 
Kuva 129. IV-konehuone sijaitsee toisen kerroksen koillis-
päädyssä. IV-koneista ajautuu lattiapinnoille kondenssivettä. 
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Kuva 130. Tilan F103 katossa on vanhoja pintakosteusmit-
tauksen perusteella kuivia kosteusjälkiä. 

 
Kuva 131. Tilan F206 ulkoseinän ja yläpohjan liitoskohdalla 
on kosteuden aiheuttamaa pinnoitevauriota. Pintakosteusar-
vojen ei havaittu olevan poikkeavia kyseisellä kohdalla. 

 
Kuva 132. Lattiapinnoitteiden reuna-alueita ei ole tiivistetty 
massaamalla. 
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6.3.3 Rakenneavaukset 

Välipohja- ja väliseinärakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

 2 kpl väliseinät 

 1 kpl välipohjat 

 

RA 20, väliseinä, tila F116 

Väliseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 

Väliseinärakenne avauksen kohdalla 

1. Maali + tasoite 
2. Tiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 125 mm 
4. Betoni 

Avaus päätettiin eristetilaan. 

  
Kuva 133. Rakenneavauksen RA20 mukainen väliseinärakenne. 

Havainnot: 

 Väliseinärakenne koostuu tiili-villa-betonirakenteesta. Rakenne on alkuperäinen E-osan 
ulkoseinärakenne. 

 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioista 
(näyte 15). 

 

RA 21, väliseinä, luokka F201 

Väliseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. Avaus päätettiin eristetilaan. 

Väliseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali  
2. Tiilimuuraus 130 mm 
3. Mineraalivilla 140 mm 
4. Tiili 

Avaus päätettiin eristetilaan. 

  
Kuva 134. Rakenneavauksen RA21 mukainen väliseinärakenne. 

Havainnot: 

 Väliseinärakenne on tiili-villa-tiili -rakenteinen vanha E-osan ulkoseinärakenne. 

 Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 18,2 RH-% lämpötilassa 
15,8 ˚C. 
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 Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä vauriosta (näyte 17). 

 

RA 22, välipohja, F201 

Välipohjarakenteeseen toteutettiin rakenneavaus ulkoseinän läheisyyteen toteutuneen rakenteen ja 
rakenteen kunnon selvittämiseksi. Avaus päätettiin betonilaatan yläpintaan. 

Välipohjarakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Vinyylilaatta + liima 
2. Lastulevy 22 mm 
3. Muovikalvo 
4. Kipsilevy 15 mm 
5. Koolaus + villa 35 mm 
6. Pintabetonivalu 
7. Ontelolaatta 

 

  
Kuva 135. Rakenneavauksen RA22 mukainen ulkoseinäraken-
ne. 

Havainnot: 

 Välipohjana toimivan ontelolaatan yläpintaan on toteutettu puurakenteinen lattia, jossa 
askeläänieristeenä on käytetty mineraalivillaa. 

 Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 17,4 RH-% lämpötilassa 18,2 ˚C. 

 Askeläänieristeestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin vahva viite mikrobivaurios-
ta (näyte 18). 

 

 
Kuva 136. Välipohjan rakenneavaus. 
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6.3.4 Rakennekosteusmittaukset  

 

Lämmöneristetilojen kosteusmittaukset 

Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä lämmöneristetiloista mitattiin kosteuspitoisuuksia 
noin 50 mm syvyydeltä eristeen sisäpinnasta. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittaus-
pisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 11. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste / mit-
tauskorkeus lattia-

pinnasta (mm) 

Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (C) 

Suhteellinen 
kosteus 

(RH %) 

Absoluuttinen kos-
teus abs. (g/m3) 

Sisäilma F201 18,5 14,7 2,3 

RA 21 Ulkoseinä / eristetila 15,8 18,2 2,5 

RA 22 Välipohja / eristetila 18,2 17,4 2,7 

 

Välipohjien lämmöneristetilojen kosteusmittaustuloksissa ei havaittu normaalista poikkeavia mittaustu-
loksia. 

 

6.3.5 Materiaalinäytteet 

Väliseinä- ja välipohjarakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 3 kpl. Tulosten tulkinnat on esi-
tetty alla olevassa taulukossa. Mikrobianalyysin tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

Taulukko 12. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M15 RA20 Mineraalivilla Väliseinä / vanha ulkoseinä F116 Ei viitettä vauriosta 

M17 RA21 Mineraalivilla Väliseinä / vanha ulkoseinä F201 Ei viitettä vauriosta 

M18 RA22 Mineraalivilla Välipohja E201 Vahva viite vauriosta 
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6.3.6 Merkkiainekokeet 

Vanhoihin ulkoseinärakenteisiin suoritettiin merkkiainekokeita tiloissa F116 ja F201. Rakenteiden välil-
lä oli paine-eroa siten, että tutkittava tila oli alipaineinen tutkittavaan rakenteeseen nähden. 

 

MA1, Merkkiainekoe tilassa F116 

 
Kuva 137. Merkkiainekoe tilassa F116. Havaitut vuotokohdat on kuvattu punaisin nuolin. Merkkiaineen syöttökohta on kuvattu 
keltaisella nuolella.  

 

 Merkkiainekokeessa havaittiin ilmavuotoa ulkoseinän ja väliseinän (entisen ulkoseinän) 
liitoskohdasta, ulkoseinän ja alapohjan liitoskohdasta patterin kohdalta, välipohjan ja vä-
liseinän liitoskohdasta alaslaskun yläpuolelta sekä väliseinän (entisen ulkoseinän) ja 
alapohjan liitoskohdasta käytävän seinän viereltä (ei ole esitetty yllä olevassa kuvassa).  
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MA2, Merkkiainekoe tilassa F201 

Merkkiainekaasu syötettiin seinän eristetilaan. 

 
Kuva 138. Merkkiainekoe tilassa F201. Havaitut vuotokohdat on kuvattu punaisin nuolin. Merkkiaineen syöttökohta on kuvattu 
keltaisella nuolella. 

 

 Rakenteesta havaittiin ilmavuotoa eristetilasta luokkatilaan hormin liitoksista, kaapeliko-
teloinnin kiinnityskohdista sekä yläpohjan liitoskohdasta ylempänä (ei näy kuvassa). 
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6.3.7 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Alakatto- ja väliseinissä havaittiin yksittäisiä korjaustarpeita ja yksittäisiä sisäilman laatuun heikentä-
västi vaikuttavia tekijöitä. 

Rakennuksen väliseinärakenteet ovat pääasiassa tiili- tai betonirakenteisia ja kotelorakenteet pääasi-
assa levyrakenteisia. Välipohjarakenteet ovat pääasiassa betonirakenteisia. 

Rakennuksen tilojen akustiikkamateriaalina on käytetty pääosin kipsilevyjä tai uusittuja mineraalivillai-
sia akustiikkalevyjä, jotka on asennettu luokkahuoneiden kohdalla väli- ja yläpohjapintoja vasten liima-
kiinnityksellä ja käytävien osalla alaslaskettuihin rakenteisiin. Alakattorakenteiden sisäpuolisiin osiin on 
asennettu paikoin kanavien ja putkien eristeeksi pinnoittamattomia mineraalivillaisia eristeitä. Alakatto-
rakenteissa ei havaittu sisäilman laatua merkittävästi heikentäviä tekijöitä. Tilan F210 seinäpintoina on 
osin pinnoiltaan rikottuja mineraalivillaisia akustiikkalevyjä, joista on mahdollista päästä kuituja sisäil-
maan. 

Toisen kerroksen tilassa F210 (musiikkiluokka) välipohjarakenteen yläpintaan on toteutettu puuraken-
teinen korotus-/ääneneristyslattia, jossa on käytetty askeläänieristeenä mineraalivillaa. Pintamateriaa-
lina toimii vinyylilaatoitus. Lattiarakenteeseen on mahdollista päästä kosteutta pesuvesistä vinyylilaat-
tojen saumoista ja seinärakenteiden liitoskohdista. Rakenteeseen toteutetussa rakenneavauksessa ei 
havaittu kuitenkaan kohonneita rakennekosteuspitoisuuksia. Mineraalivillasta otetussa materiaalinäyt-
teessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta. Lattian liitoskohtien kautta rakenteessa olevista vauriois-
ta on todennäköistä päästä epäpuhtauksia sisäilmaan heikentäen luokkatilan sisäilman laatua. 

Hormikoteloissa havaittiin epäpuhtauksia ja yksittäisiä vaurioita rakenteen pintamateriaaleissa märkäti-
loissa, joissa osa hormeista on sijoitettu roiskevesialueelle. Hormeissa havaitut epäpuhtaudet ja yksit-
täiset kosteusvauriot heikentävät sisäilman laatua tilakohtaisesti. 

Rakennusten E- ja F- välisenä seinärakenteena toimii E-osan alkuperäinen tiili-villa-tiili -
ulkoseinärakenne. Rakenteeseen toteutetuista avauksista havaittiin rakenteessa vanhat ulkoseinien 
lämmöneristeet. Eristeissä otetuissa materiaalinäytteissä ei havaittu viitteitä rakenteen mikrobivauriois-
ta. Merkkiainekokeiden perusteella rakenteessa on lukuisia epätiiveyskohtia, joista on ilmayhteys väli-
seinän eristetilan ja sisäilman välillä. Rakenteesta on mahdollista päästä epäpuhtauksia sisäilmaan. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Vanhojen akustiikkalevyjen poisto ja uusiminen pinnoitettuihin mineraalivillaisiin akustiik-
kalevyihin tai kipsiakustiikkalevyihin (myös tilan F201 seinät). Levyjen uusimisen yhtey-
dessä alakattotilojen siivous ja putkieristeiden avointen villakohtien pinnoitus. 

 Puukoolauslattian purku ja uusiminen tilassa F201. 

 Vanhojen ulkoseinien (nykyinen väliseinä) tiivistyskorjaus. 

 Lattiapinnoitteiden uusiminen ja reuna-alueiden tiivistäminen viimeistään laajemman pe-
ruskorjauksen yhteydessä. 
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6.4 Vesikatot ja yläpohjat 

6.4.1 Rakenteet 

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

 Yläpohjan kantavana rakenteena toimii ontelolaatasto. Lämmöneristeenä on käytetty levyvil-
laa. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella: 

Yläpohja ja vesikatto yleensä 

1. Konesaumattu pelti 
2. Harva laudoitus 22 mm 
3. Aluskate 
4. Rima 22 mm 
5. Kattoristikot ja tuuletustila 
6. Tuulensuojavuorivilla 30 mm 
7. Lämmöneriste 100+100 mm 
8. Höyrynsulkumuovikalvo 0,2 mm 
9. Ontelolaatta 265 mm 

 
Kuva 139. Alkuperäinen leikkauspiirustus yläpohjan ja ulko-
seinän liitoskohdasta. 

6.4.2 Yleiskatselmointi 

 Rakennuksen yläpohjarakenteena on ontelolaatasto, jonka päälle on asennettu muovi-
kalvon päälle puiset kattoristikot ja levyvillaeristeet. Lämmöneristeen paksuus vastaa pii-
rustuksissa esitettyä. 

 Yläpohjatila on tuuletettu räystäänalusrakojen avulla. Puurakenteissa ei havaittu tarkas-
telluilta osin tuuletuspuutteista johtuvia vaurioita. 

 Aluskatteessa on havaittavissa yksittäisissä kohdissa reikiä sekä puutteita kattoluukku-
jen kohdan toteutuksessa. Aluskatteen päälle mahdollisesti tippuvan kondenssiveden 
ohjausta kattoluukkujen ohitse ei ole toteutettu, jolloin vesi ohjautuu luukkujen kohdalla 
yläpohjatilaan.  

 

 
Kuva 140. Yleiskuva yläpohjatilasta. 

 
Kuva 141. Aluskatteessa on yksittäisiä reikiä. 
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Kuva 142. Kattoluukkujen kohdalla olevan aluskatteen 
päältä ohjautuu mahdollinen kondenssi-/vuotovesi yläpohjati-
laan. 

 
Kuva 143. Ontelolaattojen päällä on muovikalvo. 

  

 

Vesikatto 

 Vesikate oli tarkasteluhetkellä lumen peitossa.  

 Päädyssä olevan koristeen ylösnostopellitykset ovat matalia ja peltien liitos seinään on 
tiivistetty massaamalla. 

 

 
Kuva 144. Yleiskuva vesikatteesta. Katolla liikkuminen 
tapahtuu pääosin kulkusiltojen avulla. 

 
Kuva 145. Rakennuksen päädyssä oleva koriste. 
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Kuva 146. Kattoluukkujen ylösnostot ovat matalia. 

 

 

 

6.4.3  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Yläpohja- ja vesikattorakenteissa havaittiin korjaustarpeita ja sisäilman laatua mahdollisesti heikentä-
västi vaikuttavia tekijöitä. 

Yläpohjan kantavana rakenteena on ontelolaatasto, minkä päältä on tuettu puiset kattoristikot. Läm-
möneristeeksi on asennettu levyvilla ja vesikatteena on rivipeltikate aluskatteella varustettuna. Ontelo-
laatan päälle on asennettu muovikalvo höyrynsulkukerrokseksi. 

Yläpohjatilan tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen avulla, eikä yläpohjarakenteissa havaittu tuu-
letuspuutteista johtuvia vaurioita. Lämmöneristekerroksen yläpintaan on asennettu tuulensuojavilla. 

Aluskatteessa on yksittäisiä reikiä ja puutteellisesti toteutetut vedenohjaukset kattoluukkujen kohdalla. 
Reikien ja luukkujen kohdalta yläpohjatilaan pääsee kosteutta aluskatteen päälle vesikatepellin ala-
puolelle muodostuvasta kondenssikosteudesta. 

Yläpohjan läpivienneissä ei havaittu tarkastelluilta osin puutteita, mutta niiden tiiveys on syytä tarkistaa 
viimeistään tilakohtaisten korjausten/muutosten yhteydessä. Mahdollisista avoimista läpivienneistä voi 
päästä epäpuhtauksia yläpohjatilasta sisätiloihin, mikäli sisätilat ovat alipaineisia yläpohjatilaan näh-
den. 

Vesikatteen yläpuolisissa läpivienneissä tai liitoksissa ei havaittu puutteita tarkastelluilta osin. Päädys-
sä olevan koristeen ylösnostopeltien reunat on tiivistetty massaamalla. Tutkimushetkellä vesikatto oli 
lumen peitossa, joten tarkastusta ei voitu suorittaa kaikilta osin. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Kattoluukkujen kohdalla olevan aluskatteen vedenohjauksen parantaminen luukun ohitse 

 Päädyssä olevan koristeen ylösnostopeltien liitoskohtien saumojen vedenpitävyyden 
varmistaminen tai pellityksen korottaminen ylempänä olevan pystypellin alapuolelle 

 Yläpohjan läpivientien tiiveyden varmistaminen korjausten/tilamuutosten yhteydessä 
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7. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

7.1 Paine-ero 
EF-osalla suoritettiin 6 kpl paine-eroseurantoja, 2kpl seurannoista toteutettiin sisäilman ja ulkoilman 
välillä ja 4 kpl sisäilman ja alapohjan välillä. Tulokset ja havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Paine-eroseurantojen mittauskäyrät on esitetty liitteessä 6. Varastotilan E111 ja alapohjatilan välillä 
suoritettiin uusintamittaus, koska saadun tiedon mukaan ensimmäisen seurannan aikana alapohjatilan 
poistoilmanvaihdon huippuimuri oli ollut kytkettynä pois päältä. 

Taulukko 13. Paine-eroseurannat 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittaussuunta 

 

Min / Max 
(Pa) 

Keskiarvo 
(Pa) 

Huomiot 

Paine 1 Luokkatila E104 - 
ulkoilma 

-18,8 / 2,7 -10,2 Paine-ero vaihtelee suuresti. Arkisin 
työaikaan alipaineisuus n. -2…-4 Pa, 
työajan ulkopuolella sekä viikonlop-
puisin tilassa n. -15 Pa alipaine 

Paine 2 Luokkatila F206 - 
ulkoilma 

-10,8 / 4,9 0,8 Paine-erossa ei suurta vaihtelua, 
pitkäaikaista alipaineisuutta ei havaittu 

Paine 3 Luokkatila E104 - 
alapohja 

 -10,9/14,5 -1,3 Paine-ero vaihtelee suuresti ja sään-
nönmukaisesti ilmanvaihdon käyn-
tiaikojen mukaan n. välillä -10…10 Pa. 
Työpäivän aikana sisätila n. 10 Pa 
ylipaineinen alapohjaan nähden. Öisin 
ja viikonloppuisin n. 10 Pa alipainei-
nen alapohjaan nähden. 

Paine 4 Varasto E111 - ala-
pohja 

-17,2 / 3,0 -5,8 Sisätila käytännössä jatkuvasti alipai-
neinen alapohjaan nähden, etenkin 
työpäivän aikana 

Paine 5 Varasto E111 – ala-
pohja 
(uusintamittaus) 

-14,0 / 14,4 -2,0 Alipaineisuus vähentynyt ensimmäi-
seen mittaukseen verrattuna, mutta 
alipaineisuutta esiintyy edelleen 
säännöllisesti 

Paine 6 F120 - alapohja -9,2 / 2,0 -5,9 Tila käytännössä jatkuvasti alipainei-
nen alapohjaan nähden 
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7.2 Hiilidioksidipitoisuus 
Suoritettujen hiilidioksidiseurantojen minimi- ja maksimilukemat on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Seurantojen mittauskäyrät on esitetty liitteessä 6. 

Taulukko 14. Hiilidioksidiseurannat 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittausjakso  Min / Max 
(ppm) 

Huomiot, 

900 ppm, 1150 ppm ja 1500 ppm 
ylitykset 

CO2 / T/ Rh  1 Luokkatila E102  
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

380 / 1090 hetkellisiä 900 ppm ylityksiä, ei 1150 ppm 
ylityksiä 

CO2 / T/ Rh  2 Opettajanhuone E115  
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

410 / 870 ei 900 ppm ylityksiä 

CO2 / T/ Rh  3 Luokkatila F103 
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

410 / 2800 säännöllisiä 1150 ppm ylityksiä, 21.-23.1. 
myös toimenpiderajan 1500 ppm ylityksiä 
(F-osan ilmanvaihtokone ollut pois pääl-
tä?) 

CO2 / T/ Rh  4 Luokkatila F210 
pe 8.3. – to 14.3.2019 

420 / 2100 hetkellisiä 900 ppm ylityksiä, yhtenä 
päivänä hetkellinen 1500 ppm ylitys (mit-
tariin osunut mahdollisesti uloshengitys-
ilmaa) 

CO2 / T/ Rh  5 Luokkatila F211 
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

390 / 3800 21.-23.1. toimenpiderajan 1500 ppm 
ylityksiä, vastaavasti kuin tilassa F103 

(F-osan ilmanvaihtokone ollut pois pääl-
tä?) 

 

7.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 
Suoritettujen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantojen minimi- ja maksimilukemat on esitetty 
alla olevassa taulukossa. Seurantojen mittauskäyrät on esitetty liitteessä 6. 

 

Taulukko 15. 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 Luokkatila E102  
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

15,4 / 20,1 / 17,4 4,7 / 33,7 /16,3 

CO2 / T/ Rh  2 Opettajanhuone E115  
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

18,6 / 20,8 / 19,5  4,5 / 30,6 / 15,0 

CO2 / T/ Rh  3 Luokkatila F103 
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

20,7 / 22,7 /21,5 5,6 / 39,7 / 17,2 

CO2 / T/ Rh  4 Luokkatila F210 
pe 8.3. – to 14.3.2019 

21,1 / 22,5 / 21,5 6,8 / 40,1 / 16,1 

CO2 / T/ Rh  5 Luokkatila F211 
ke 16.1. – ke 23.1.2019 

20,6 / 26,2 / 22,1 2,2 / 35,9 / 16,7 
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7.4 Epäpuhtausmittaukset (VOC, mineraalivillakuidut, pölynkoos-
tumus, radon) 

 

VOC-ilmanäytteet 

Neljästä tilasta otettiin ilmanäytteet, joista tutkittiin VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Alla 
olevassa taulukossa on esitetty tulosten tulkinta. Kokonaispitoisuuden TVOC-toimenpideraja on 400 
µg/m3 ja yksittäisen yhdisteen toimenpideraja on 50 µg/m3. 

 

Tarkemmat analyysimenetelmät ja näytetulokset on esitetty liitteessä 3.  

 

Taulukko 16. VOC-ilmanäytteiden tulosten tulkinta. 

Näyte Tila TVOC-pitoisuus (µg/m3) Tulosten tarkastelu 

VOC 4 F114 20 

Tulos tavanomainen toimenpide-
rajoihin nähden 

VOC 5 F121 10 

VOC 6 E125 20 

VOC 7 E104 10 

Näytteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat alle toimenpide-
rajojen.  

 

Mineraalivillakuitunäytteet 

Mineraalivillakuitunäytteitä otettiin kuudesta eri tilasta tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumasta. 
Toimenpideraja ylittyi kahden näytteen osalta. Kuitunäytteiden tarkemmat analyysitulokset on esitetty 
alla olevassa taulukossa sekä liitteessä 5.  

 
Taulukko 17. 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 4 E115, opettajainhuone 0,2 

KUI 5 E204, luokkatila < 0,1 

KUI 6 F211, luokkatila 0,1 

KUI 7 F103, luokkatila 0,3 

KUI 8 F101, terveydenhoitaja < 0,1 

KUI 9 E102, luokkatila 0,1 
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Pölynkoostumusanalyysi 

Pölynkoostumusnäytteitä otettiin EF-rakennuksen tuloilmakanavista 2 kpl (näyte nro 5 E-rakennus ja 
näyte nro 7 F-rakennus). Pölynkoostumusanalyysin tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä 
liitteessä 5. 

 

Taulukko 18. Pölynkoostumusanalyysin näytteenottopaikat ja tulokset.  

Näyte Näytteenottopaikka  

 

Tulosten tarkastelu 

5 E-rakennus, luokka-
tilan E105 tuloilma-
kanava 

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

- Sementtipartikkeleita 

7 F-rakennus, luokka 
F206, tuloilmakana-
va 

 -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) 

 
Pölynkoostumusnäytteissä havaitun hienojakoisen mineraaliaineksen lähteenä voi olla esimerkiksi 
tasoite- tai laastimateriaali. Rautarikkaat ja alumiinirikkaat partikkelit voivat olla lähtöisin metallimateri-
aalista tai muusta pinnoitemateriaalista. Sinkkirikkaiden partikkeleiden lähtömateriaalina voi olla esi-
merkiksi maali tai muu pinnoitemateriaali. Mineraalivillakuidut voivat olla lähtöisin esimerkiksi akusto-
villalevyistä tai muista mineraalivillaeristemateriaaleista, esim. iv-järjestelmän äänenvaimennusmateri-
aaleista. 

 

Radon 

E-osan luoteispäädyn kellarissa suoritetun radonmittauksen tulokset 7 vrk:n pituiselle määritysjaksolle 
ke 16.1. – ke 23.1.2019 on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Kuvaajassa esitetyt pitoisuudet on las-
kettu Corentium Pro radonmittarin antamien lukemien pohjalta STUKin kyseiselle mittariyksilölle mää-
rittämän taustavähennyksen ja kalibrointikertoimen avulla (Mittarin sarjanro 2700001244, STUK kalib-
rointitodistus 1/7029/2019).   

Radonpitoisuus C lasketaan kaavalla C = (μ- μ0)ω   

missä  μ = radonmittarin antama bruttosignaali Bq/m3 

ω = kalibrointikerroin = 1,2  

μ0  = taustavähennys = 0,9 Bq/m3  

Radonpitoisuuden keskiarvo määritysjaksolla oli 790 Bq/m3. Työaikaisen (arkipv klo 07 - 17) radonpi-
toisuuden keskiarvo oli 720 Bq/m3. Mitatut keskimääräiset radonpitoisuudet olivat selvästi yli toimen-
piderajan 300 Bq/m3. 
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Kuva 147. Radonpitoisuuden mittaus ke 16.1.- ke 23.1.E-osan luoteispäädyn kellarissa. Työpäivät klo 07-17 korostettu kuvaa-
jaan vihreällä. 
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7.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Paine-erot 

Suoritetun seurannan perusteella E-osalla esiintyi suositeltua suurempaa alipaineisuutta ulkoilmaan 
nähden. Alipaineisuus vaihteli ilmanvaihdon käyntiaikojen mukaan: ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppui-
sin alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli n. 15 Pa luokkaa. F-osalla ei havaittu vastaavaa alipaineisuut-
ta tai alipaineisuuden vaihtelua, vaan seurantajaksolla havaittiin lievää ylipaineisuutta, mikä voi johtua 
poistoilmapuhaltimen hihnan löysyydestä aiheutuneesta poistoilman vajauksesta.  

E-osan alipaineisuutta on suositeltavaa pienentää muuttamalla ilmanvaihtokoneiden ja huippuimurei-
den käyntiaikoja ja tarvittaessa myös ilmamääriä (koneiden kylkiin merkittyjen tyyppikilpien perusteella 
arvioituna E-osan poistoilmamäärät on suunniteltu huomattavasti tuloilmamäärää suuremmiksi). 

Sisätilojen ja alapohjan välillä suoritettujen seurantojen perusteella E- ja F-osan sisätilat olivat alipai-
neisia alapohjaan nähden. Varastotilan E111 ja alapohjan välillä seurantoja suoritettiin kahteen ottee-
seen, koska ensimmäisen seurannan aikana alapohjan poistoilmanvaihdon huippuimuri oli ollut saa-
dun tiedon mukaan kytkettynä pois päältä. Uusintamittauksessa sisätilojen alipaineisuus alapohjaan 
nähden oli selkeästi pienentynyt, mutta alipaineisuutta esiintyi edelleen säännöllisesti. Alipaineisuuden 
seurauksena epäpuhtauksien kulkeutuminen alapohjatiloista sisätiloihin on todennäköistä. Alipainei-
suuden syynä on ilmeisesti ilmanvaihdon epätasapainoisuus ja alapohjatilojen heikko tuulettuvuus. 
Oma vaikutuksensa voi olla myös E-osan kellarin kerhotilan iv-koneen jäteilman puhaltamisella ala-
pohjaan. Alapohjatilojen tehokkaammalla alipaineistamisella ja sisätilojen ilmanvaihdon tasapainotta-
misella voidaan oletettavasti vähentää sisätilojen alipaineisuutta alapohjaan nähden. Kellarin kerhoti-
lan iv-koneen jäteilma on myös suositeltavaa johtaa ulkoilmaan. 

 

Hiilidioksidipitoisuus 

Seurannoissa havaittiin rakennuksen F-osalla satunnaisia hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajan 
ylityksiä. Ilmanvaihtotutkimuksissa (kts. kpl 8. Ilmavaihtojärjestelmien tutkimukset) havaittiin tiloissa 
ilmamäärissä vajausta suunnitteluarvoihin nähden, mikä voi selittää havaittuja korkeita hiilidioksidipi-
toisuuksia. Koska F-osalla tiloissa F103 ja F210 havaittiin viikolla 4 samanaikaisesti toimenpiderajan 
ylittäviä hiilidioksidipitoisuuksia, jotka poikkesivat huomattavasti viikolla 3 samoissa tiloissa mitatuista 
pitoisuuksista, heräsi myös epäilys F-osan iv-koneen mahdollisesta toimintahäiriöstä tai pysähtymises-
tä seurannan aikana viikolla 4. 

Ensisijaisen toimenpiteenä tulee pyrkiä kasvattamaan ilmamääriä vastaamaan suunnitteluarvoja. F-
osan ilmanvaihtokoneessa havaittiin poistoilmapuhaltimen hihnan olevan löysällä, mikä voi osaltaan 
selvittää ilmamäärien vajausta. 

 

Lämpötila ja suhteellinen kosteus 

E-osalla havaittiin aamuisin huomattavan alhaisia, matalimmat lämpötilat seuratuissa tiloissa E102 ja 
E115 olivat 15,4 °C ja 18,6 °C. Matalat lämpötilat johtuivat todennäköisesti yöaikaisen alipaineisuuden 
aiheuttamista ilmavuodoista. Alipaineisuutta vähentämällä vähenee oletettavasti myös lämpötilan pu-
toaminen yöaikaan. F-osalla ei havaittu alle 20 °C lämpötiloja. 

Sisäilman suhteellisen kosteuden lukemat olivat talvikaudelle tyypillisiä, keskiarvot olivat hivenen alle 
suositellun 20 % miniarvon. Suhteellisen kosteuden minimilukemat on rekisteröity aikaisin aamulla. 
Henkilökuorman laskiessa koulupäivän jälkeen, suhteellinen kosteus laski yön aikana alimmillaan alle 
10 % tasolle, mutta nousee päivisin henkilökuorman vaikutuksesta. 

 

VOC-pitoisuudet 

Sisäilman VOC-näytteiden tulokset (6 kpl) olivat tavanomaisia, eivätkä ylittäneet toimenpiderajoja 
näytteiden kokonaispitoisuuden tai yksittäisen yhdisteen osalta. 

Kuidut 

Kahdessa kuitunäytteessä esiintyi kuituja yli toimenpiderajan (0,2 kpl/cm2). Suurin kuitumäärä, 0,3 
kuitua/cm2, havaittiin luokkatilassa F103. 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. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Avointen mineraalivillapintojen uusiminen (mm. akustiikkalevyt) ja avointen putkieristei-
den pinnoittaminen/suojaaminen tiiviiksi esimerkiksi muovikouruilla 

 

Pölynkoostumusnäytteet 
Tuloilmajärjestelmissä havaittiin kuitulähteitä (kts. 8. Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimukset), jotka voivat 
selittää kuitujen esiintymistä pölynkoostumusnäytteissä. Pölynkoostumusnäytteiden perusteella ei 
voida kuitenkaan suoraan tehdä johtopäätöksiä kuitulähteistä tai kuitujen leviämisestä iv-järjestelmän 
kautta, koska pyyhintänäytteeseen oletettavasti tarttuu mukaan kuituja, jotka ovat kanavan pinnassa 
tiukasti kiinni eivätkä välttämättä liiku ilmavirran mukana.  
Siitepölyhavainnot pölynäytteissä viittaavat todennäköisesti tuloilmasuodattimien ohivuotoihin. Tasoite- 
ja laastimateriaaliin viittaavien havaintojen ja sementtipartikkelien esiintyminen voi viitata rakennus- tai 
remonttitöiden yhteydessä tapahtuneeseen pölyn leviämiseen tai kanavien puutteelliseen puhdistami-
seen töiden jälkeen. 
Pölynkoostumusnäytteistä tulee huomioida, että kyseessä on ensisijaisesti laadullinen, ei määrällinen 
analyysi. 
 
Radon 
E-osan luoteispäädyn kellarissa mitattu keskimääräinen radonpitoisuus ja työpäivän klo 7-17 aikainen 
keskimääräinen radonpitoisuus ylittivät selvästi toimenpiderajan 300 Bq/m3. STUKin määräyksen 
S/3/2019 mukaisia kaksi kuukautta kestäviä mittauksia ei tehdyn tutkimuksen puitteissa kyetty suorit-
tamaan, joten suoritetun mittauksen tuloksia on pidettävä viitteellisenä. Kellarin voidaan lisäksi tulkita 
olevan toisarvoista työtilaa, jossa todennäköisesti ei työskennellä yli 600 tuntia vuodessa. 
 
Rakennuksen E-osa on pääosin varustettu koneellisesti tuuletetulla alapohjalla, joten E-osan osalta 
voidaan määräystä S/3/2019 tulkita siten, että varsinaista kaksi kuukautta kestävää radonpitoisuuden 
mittausta ei työskentelytiloissa tarvitse suorittaa. F-osan alapohjan tuulettuvuuden tasosta ei sen si-
jaan ole varmuutta, joten F-osan 1. kerroksessa on tulevalla mittauskaudella 2019 - 2020 suositelta-
vaa suorittaa määräyksen mukaiset kaksi kuukautta kestävät mittaukset. Mikäli F-osan alapohjan tuu-
lettuvuutta kuitenkin ratkaisevasti parannetaan, voidaan tulkita että F-osalla ei edellytetä mittauksia.  



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, EF-osa 3.6.2019 
WO-00730766 85(108)  

 

 

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 

8. Ilmanvaihtojärjestelmien 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. 

E-osaa palvelee yksi pääilmanvaihtokone, 301 TK, joka palvelee myös A-osan teknisen työn tiloja. A-
osan teknisen työn tilojen ilmanvaihtoon liittyvät huomiot on tältä osin käsitelty tässä EF-osan raportis-
sa. E-osan kellarikerroksen kerhotilaa E020 palvelee oma erillinen tulo-poisto iv-kone. 

F-osaa palvelee iv-kone 306 TK. 

8.1 Havainnot, E-osa, iv-koneen 301 TK palvelualue 
E-osaa ja A-osan teknisen työn tiloja palvelevaan iv-koneeseen 301 TK ja kanavistoon sekä päätelait-
teisiin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 

Taulukko 19. IV-koneeseen 301 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 301TK, E-osa (+ A-osan tekn.työn tilat) 

Valmistus- / asennusvuosi 2005 

Poistoilmakoneet 
301 PK1 (pääpoistoilmakone) 

Huippuimurit: Kellari PF1.1, WC-tilat PF1.2, WC-tilat PF1.3, alapohja PF1.4 

Palvelualueen suunnitellut 
ilmamäärät  L/s 

+tulo / -poisto 

               +4000 L/s 
                -4000 L/s (301 PK1) 
                -120 L/s (PF 1.1) 
                -200 L/s (PF1.2) 
                -140 L/s (PF1.3) 
                -200 L/s (PF1.4) 
poisto yht -4660 L/s  
 
 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone E-osa  

Raitisilmasäleikkö ei lumisieppareita 

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus oli epätiivis, kammio likaantunut 

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, harjatiivisteet kuluneet 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja. 

Tulopuhallinkammiossa likaa ja pölykertymää. 

Poistopuhallinkammiossa roskia/vierasesineitä 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa likakertymää 

Poistosuodattimet M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Epätiivis asennus, kammiossa pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

IV-järjestelmässä ei havaittu mineraalivillakuitulähteitä. 

Raitisilmakammiossa/kanavassa ei merkittäviä likakertymiä  

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimien ohivuodoista aiheu-
tunutta likaantumista. Luokkatilaa E105 palvelevasta tuloilmakanavasta otetussa 
pölynkoostumusnäytteessä havaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja.  

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä 

Päätelaitteet ja ilmanjako 

Päätelaitteet uusittu peruskorjauksen yhteydessä. Kuitulähteitä ei havaittu. 

E-osan iv-koneen palvelualueella olevan A-osan teknisen työn tilojen päätelait-
teet pölyyntyneitä 
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8.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, E-osan iv-koneen 
301 TK palvelualue 
 IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti 

jatkamaan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapi-
totoimenpiteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet  

 E-osan alipaineisuutta on suositeltavaa pienentää muuttamalla ilmanvaihtokoneiden ja 
huippuimureiden käyntiaikoja ja tarvittaessa myös ilmamääriä (koneiden kylkiin merkitty-
jen tyyppikilpien perusteella arvioituna E-osan poistoilmamäärät on suunniteltu huomat-
tavasti tuloilmamäärää suuremmiksi) 

 Suodatinasennusten tiiviydestä tulee huolehtia paremmin, esim. käyttämällä ylimääräistä 
tiivistenauhaa suodatinten kehyksissä, sekä tulo- että poistosuodattimissa 

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

 Pääilmanvaihtokoneen 301 TK LTO-kiekon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 

 Jäteilmapellin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa korjaus 

 Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava 
puhdistusväli n. 5 vuotta.  

 A-osan teknisen työn tilojen päätelaitteiden puhdistuksessa on suositeltavaa noudattaa 
lyhyempää puhdistusväliä päätelaitteisiin kertyvän puupölyn vuoksi. Suositeltava puhdis-
tusväli esim. 1 vuosi. 

 Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä E-osan ilmanvaihto-
suunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
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Kuva 148. IV-kone 301 TK 

 
Kuva 149. IV-koneen 301 TK raitisilmasäleikkö ja -kammio. 

 
Kuva 150. IV-kone 301 TK, tuloilmasuodattimien asennus ei 
ollut tiivis, reunassa aukko, tiivistenauha irronnut 

 
Kuva 151. IV-kone 301 TK, tuloilmasuodattimien ohivuodosta 
aiheutunutta likaantumista suodatinkammiossa. Pyyhkäisyjäljet 
kuvassa 
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Kuva 152. IV-kone 301 TK, LTO-kennon moottoritilassa hyön-
teisiä ja likakertymää 

  
Kuva 153. IV-kone 301 TK, LTO-kennon harjatiivisteet kulu-
neet ja epätiiviit, tiivisteen reunassa selkeä aukko 

 
Kuva 154. IV-kone 301 TK, lämmityspatteriin kertynyt epäpuh-
tauksia 

 
Kuva 155. IV-kone 301 TK, tulopuhallinkammiossa pölyker-
tymää 

 
Kuva 156. IV-kone 301 TK, tulopuhallin 

  
Kuva 157. IV-kone 301 TK, äänenvaimentimien vaimennus-
materiaali on suojattua 
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Kuva 158. IV-koneelta 301 TK tuleva tuloilmakanava iv-
konehuoneessa. Kanavan pohjalla pölykertymää, pyyhkäisyjäl-
jet kuvassa. 
 

 

Kuva 159. IV-koneen 301 TK palvelualue, luokkatilaa E105 
palveleva tuloilmakanava, pölynkoostumusnäytteen nro 5 
ottopaikka. Kanavan pohjalla vähäistä pölykertymää, pyyh-
käisyjäljet erottuvat selvästi kanavan pohjalla 

 
Kuva 160. Poistoilman runkokanava iv-konehuoneessa. Kana-
vassa normaalia pölykertymää (pyyhkäisyjäljet kuvassa) 

 
Kuva 161. IV-koneen 301 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nus epätiivis, reunassa rako. 

 
Kuva 162. IV-kone 301 TK, poistoilmasuodatinkammiossa 
havaittavissa ohivuodoista aiheutunutta pölyyntymistä 

 
Kuva 163. IV-koneen 301 TK, jäteilmapelti ei sulkeutunut 
koneen manuaalisen pysäytyksen yhteydessä 
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Kuva 164. E-osan WC-tilojen huippuimuri PF1.2 

 
Kuva 165. E-osan kellaritilojen huippuimuri PF1.4 

 
Kuva 166. IV-koneen 301 TK palvelualue, A-osan teknisen työn 
tilan tuloilmakanavan puhdistusluukun sisäpinnan pölykerty-
mään tehty pyyhkäisyjälki. Kanavassa melko runsasta pölyker-
tymää 

 
Kuva 167. IV-koneen 301 TK palvelualue, A-osan teknisen 
työn tilan tuloilmapäätelaitteen ohjauslevyssä runsasta pöly-
kertymää (pääosin ilmeisesti puupölyä) 

 
Kuva 168. IV-koneen 301 TK palvelualue, A-osan teknisen työn 
tilan huippuimureita vesikatolla 
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8.3 Havainnot, E-osan kerhotilan iv-koneen palvelualue 
E-rakennuksessa sijaitsevaa kerhotilaa E020 palvelevaan IV-koneeseen ja kanavistoon sekä pääte-
laitteisiin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 

 

Taulukko 20.  Kerhotilan IV-koneeseen ja palvelulalueeseen liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue Kerhotila E020, E-rakennus 

Valmistus- / asennusvuosi 2007-2008 

Palvelualueen suunnitellut 
ilmamäärät  L/s 

+tulo / -poisto 

suunnitellut ilmamäärät ei tiedossa 

Tulosuodattimet EU7 pussisuodattimet  

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Tiiviys huono, ohivuotoja, suodatinkehys väärän kokoinen ja jumissa, 
takareunassa aukko, kammiossa siitepölyä 

Poistosuodattimet F7 pussisuodattimet 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Tiiviys huono, koneen pohjalla siitepölyä ohivuotojen seurauksena, 
tulosuodatin asennettu asennusuran päälle irralleen 

Puhaltimet ja puhallinkammiot Puhallinkammio likainen, siitepölyä / pölyä 

Lämmön talteenotto Pyörivä LTO, LTO-kenno likainen  

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Tuloilmakanava likainen, kts. pyyhkäisyjälkikuva. 

Poistoilmakanavassa normaalia pölyyntymistä. 

Jäteilmakanava on johdettu seinän läpi alustatilaan, mikä voi aiheuttaa 
alustatilaan ylipainetta sisätiloihin nähden 

Päätelaitteet 
Tuloilmapäätelaite likainen. Poistoilmapäätelaitteissa ei erityisiä huo-
mioita 

Mahdolliset mineraalivilla-
kuitulähteet iv-järjestelmässä 

Kuitulähteitä ei havaittu  

Muut havainnot 

Kerhotilan lattianrajassa seinän vierellä kulkee suorakaidekanava, joka 
on kytketty muun E-rakennuksen poistoilmaan ja joka imee ilmaa 
kerhotilan seinän eristetilasta muurauksen takaa. Eristetilan alipaineis-
tamisen alkuperäisestä syystä tai tavoitteesta ei ollut tietoa. Ilmeisesti 
tavoitteena ollut estää eristetilasta sisäilmaan päin tapahtuvat ilma-
vuodot. 
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8.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, E-osan kerhotilan 
iv-koneen palvelualue: 
 IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vä-

hintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 
sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet 

 Tulo- ja poistosuodattimien reunojen tiivistäminen ohivuotojen estämiseksi. Tarvittaessa 
asennusuran peltikielekkeitä tulee muokata tiiviin asentamisen mahdollistamiseksi. 

 IV-koneen kokonaisvaltainen puhdistaminen 

 Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen. Todettujen ohivuotojen seurauksena tuloil-
makanava on likaantunut, joten puhdistaminen on suositeltavaa välittömästi suodati-
nasennusten tiivistämisen jälkeen. 

 Jäteilman puhaltaminen alustatilaan ei ole suositeltavaa, koska se saattaa ylipaineistaa 
alustatilaa sisäilmaan nähden. Jäteilmakanava on suositeltavaa johtaa ulkoilmaan. 
 

 

 
Kuva 169. E-rakennuksen kerhotilaa E020 palveleva IV-kone. 

 

 
Kuva 170. Kerhotilan kone huolto-ovi avattuna 

  
Kuva 171. Kerhotilan kone, tuloilmasuodattimien asennus ei 
ole tiivis. 

 
Kuva 172. Kerhotilan kone, tuloilmasuodattimen ohivuodoista 
aiheutunutta pölyyntymistä. 
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Kuva 173. Kerhotilan kone, tuloilmakammiossa osoitettu 
taskulampun valokiila näkyy tuloilmasuodattimen takareunas-
sa, suodatinasennus epätiivis. 

  
Kuva 174. Kerhotilan kone, poistoilmasuodattimien asennus 
ei ole tiivis, suodatin heiluu (suodatin asennettu irralleen 
varsinaisen asennusuran päälle, kehyksen paksuus väärä, ei 
mahdu asennusuraan) 

 
Kuva 175. Kerhotilan kone, suodatinkammion pohjalla pöly-
kertymää ohivuotojen seurauksena. Pyyhkäisyjälki. 

 

  
Kuva 176.  Kerhotilan kone, tuloilmapuhallinkammiossa on 
runsaasti pölyä. Pyyhkäisyjälkiä.   

  
Kuva 177. Kerhotilan kone, poistoilmapuhallin. 

 
Kuva 178. Kerhotilan kone, LTO:n jäteilma puolella runsaasti 
pölyä sekä muuta likaa. 
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Kuva 179. Kerhotilan tuloilmakanava pölyinen, pyyhkäisyjälki 
kuvassa.. 

 

 
Kuva 180. Kerhotilan tuloilmapäätelaitteessa roskia. 

  

 
Kuva 181. Kerhotilan tuloilmapäätelaite pölyinen, pyyhkäisy-
jälki kuvassa. 

  
Kuva 182. Kerhotilan kone, tuloilmakanavassa olevassa 
äänenvaimentimessa vaimennusmateriaali suojattua, kuitu-
lähteitä ei havaittu. 

  
Kuva 183. Kerhotilan poistoilmapäätelaitteessa normaalia 
pölyyntyneisyyttä. 

  
Kuva 184. Kerhotilan poistoilmakanavassa normaalia pölyker-
tymää (pyyhkäisyjälki kuvassa).  
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Kuva 185. Kerhotilan iv-koneen raitisilmanotto tapahtuu 
ulkoseinustalta ns. tuubiputken kautta 

 
Kuva 186. Kerhotilan iv-koneen jäteilma puhalletaan seinän 
läpi alustatilaan 

 
Kuva 187. Kerhotilan seinän eristekerroksen suorakaidepois-
tokanava lattianrajassa 

 
Kuva 188. Kerhotilan seinän eristekerroksen suorakaidepois-
tokanava on johdettu kierresaumakanavalla muun E-
rakennuksen poistoilmajärjestelmään 
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8.5 Havainnot, F-osa, iv-koneen 306 TK palvelualue  
F-osaa palvelevaan IV-koneeseen 306 TK ja koneen palvelualueeseen liittyvät havainnot on esitetty 
alla olevassa taulukoissa ja valokuvissa. 

 

Taulukko 21. IV-koneeseen 306 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 306 TK, F-osa 

Valmistus- / asennusvuosi 1989 

Poistoilmakoneet 
306 PK (Pääpoistoilmakone) 

306 PK2 (WC-tilat/lik.poistot) 

Palvelualueen suunnitellut 
ilmamäärät  L/s 

+tulo / -poisto 

                 + 2085 
                  -1970 (306 PK) 
                   -228 (306 PK2) 
poisto yht. -2198 L/s 

Tuloilmakoneen sijainti IV-konehuone F207 

Lämmön talteenotto 
Pyöriväkennoinen LTO. Kennon tiivisteen uusiminen suositeltavaa. Kennon 
moottori uusittu. 

Raitisilmasäleikkö ei lumisiepparia 

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, suodattimilla ei kunnollista kiristysmekanismia vaan 
suodattimia kiilattu paikoilleen puu- ja pahvinpalojen avulla. 

Tuloilmasuodatinkammion pohjalla likaa ja hyönteisiä 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa likaa ja siitepölyä 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 
Tulopuhallinkammion pohjalla pölykertymää 

Poistoilmapuhaltimen hihna löysällä, aiheuttaa vinkuvan häiriöääänen 

Poistosuodattimet F5 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, suodattimilla ei kunnollista kiristysmekanismia vaan 
suodattimia kiilattu paikoilleen puu- ja pahvinpalojen avulla. 

Suodatinkammiossa lievää pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

IV-koneessa ja kanavissa on mahdollisia kuitulähteitä. Alkuperäisiä  

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimien ohivuodoista aiheu-
tunutta likaantumista. Luokkatilaa F206 palvelevasta tuloilmakanavasta otetussa 
pölynkoostumusnäytteessä havaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja.  

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä havaintoja, päätelaitteissa ei havaittu kuitulähteitä 
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8.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, F-osa 
 F-osan pääilmanvaihtokone 306 TK on koulukeskuksen pääilmanvaihtokoneista vanhin 

ja n. 30 vuoden ikäisenä se alkaa olla laskennallisen teknisen käyttöikänsä päässä. Ra-
kennukselle asetetun loppuelinkaaren käyttöikätavoitteen (10 v) näkökulmasta koko IV-
koneen uusiminen on kuitenkin verrattain raskas toimenpide, ja parempana vaihtoehtona 
on nähtävä koneen osittainen uusiminen ja korjaustoimenpiteet, joilla IV-koneen, kana-
vistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähintään kymmenen 
vuotta, kun loppuelinkaaren aikana suoritetaan lisäksi normaalit huolto- ja kunnossapito-
toimenpiteet. 

 10 vuoden loppuelinkaareen tähdättäessä, ilmavirtojen ja rakennuksen painesuhteiden 
hallinnan näkökulmasta on suositeltavaa uusia koneen 306 TK puhaltimet suoravetoisik-
si taajuusmuuttajaohjatuiksi puhaltimiksi (mikäli loppuelinkaari kuitenkin on huomattavas-
ti lyhyempi, on perusteltua jatkaa nykyisten hihnavetoisten puhaltimien käyttöä) 

 Suojaamattoman mineraalivillan suojaaminen (yhdessä kolmesta koneen palvelualueelta 
kerätyssä kuitulaskeumanäytteessä havaittiin toimenpiderajan ylitys, tila F103, 0,3 
kpl/cm2) 

 Tulo- ja poistosuodattimien nykyinen asennustapa ei ole hyväksyttävä, suodattimilla ei 
ole kunnollista kiristysmekanismia. Suodattimien asennuspaikat tulee suunnitella uudes-
taan ja varustaa asianmukaisilla kiristysmekanismeilla 

 Kun suodattimien asennustapa on saatu tiiviiksi, ilmanvaihtokone ja kanavat tulee puh-
distaa, mukaan lukien LTO-kennon moottorikammio. Tämän jälkeen kanavien ja pääte-
laitteiden puhdistaminen normaalin puhdistussyklin mukaisesti, suositeltava puhdistusvä-
li n. 5 vuotta. 

 LTO-kennon ulkokehän tiiviste on suositeltavaa uusia 

 IV-koneen hihnojen kunnon tarkkailua tulee tehostaa (mikäli puhaltimia ei uusita suora-
vetoisiksi) 
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Kuva 189. IV-kone 306 TK, palvelualue F-osa 

 
Kuva 190. IV-kone 306 TK, raitisilmasäleikkö ja -kanava 

 
Kuva 191. IV-kone 306 TK, raitisilmakanavaan tehty jälkiasen-
nuksena puhdistusluukku 

  
Kuva 192. IV-kone 306 TK, raitisilmakanavassa puhdistus-
luukun tekemisen jäljiltä leikkuujätettä 

 

 
Kuva 193. IV-kone 306 TK tuloilmasuodattimien asennus on 
epätiivis eikä suodattimilla ole kunnollista kiristysmekanismia. 
Suodattimia pyritty kiilaamaan paikoilleen puu- ja pahvinpalojen 
avulla. 

 
Kuva 194. IV-kone 306 TK, tuloilmasuodatinkammion pohjal-
la likaa ja hyönteisiä 
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Kuva 195. IV-kone 306 TK, pyörivän LTO-kennon  ja tiivisteen 
välissä selkeä rako 

 
Kuva 196. IV-kone 306 TK, lämmityspatterissa likaa 

 
Kuva 197. IV-kone 306 TK, koneen sisällä LTO-kennon ympä-
ristössä esiintyy vaaleaa jauhemaista likaa, joka on mahdolli-
sesti LTO-kennon hiertymisestä syntynyttä alumiinipurua 

 
Kuva 198. IV-kone 306 TK, LTO-kennon moottorikammiossa 
ilmeisesti kennon hiertymisestä syntynyttä alumiinipurua 
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Kuva 199. IV-kone 306 TK, tulopuhaltimen moottori likainen 

 
Kuva 200. IV-kone 306 TK, tulopuhallinkammiossa lämmitys-
patterin jälkeen likaa/pölyä 

 
Kuva 201. IV-kone 306 TK, anturiläpiviennissä suojaamatonta 
mineraalivillaa 

 
Kuva 202. IV-kone 306 TK, tuloilmapuhaltimen kaapeliläpi-
vienneissä suojaamatonta mineraalivillaa 

 
Kuva 203. IV-koneen 306 TK jälkeisessä tuloilmakanavassa  
vanhaa mineraalivillaa pyritty päällystämään polyesteripohjai-
sella vaimennusmateriaalilla, mutta päällysteen kiinnitys 
pettänyt 

 
Kuva 204. IV-koneen 306 TK jälkeinen tuloilmakanava, joka 
palvelee luokkatilaa F212. Kanavan uusitussa äänenvaimen-
timessa pölykertymää ilmeisesti suodattimien ohivuotojen 
seurauksena. Pyyhkäisyjäljet kuvassa. 
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Kuva 205. IV-koneen 306 TK jälkeinen tuloilmakanava, joka 
palvelee luokkatilaa F212. Uusittuun äänenvaimentimeen 
tehty kanavaliitos, jota tiivistetty teippaamalla. Liitoskohdassa 
näkyvissä vähäinen määrä mineraalivillaa 

 
Kuva 206. IV-koneen 306 TK palvelualue, pölynkoostumus-
näytteen nro 7 ottopaikka, luokan F206 tuloilmakanava. Pyyh-
käisyjäljet erottuvat kanavan pohjalla. 

 
Kuva 207. IV-koneen 306 TK palvelualue, luokkatila F212, 
poistoilmakanavassa normaalia pölykertymää.  Pyyhkäisyjäljet 
kuvassa. 

 
Kuva 208. IV-kone 306 TK, poistoilmasuodattimien asennus 
on epätiivis eikä suodattimilla ole kunnollista kiristysmekanis-
mia. Suodattimia pyritty kiilaamaan paikoilleen puu- ja pahvin-
palojen avulla.  

 
Kuva 209. IV-kone 306 TK, poistoilmakoneen hihna löysällä. 
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8.7 Ilmamäärämittaukset 
E- ja F-osan alueella suoritettiin pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Mittausten tulokset on esitet-
ty alla olevassa taulukossa. E-osan tilojen osalta ilmamäärien suunnitteluarvoja ei ollut käytettävissä.  

 

Toimenpide-ehdotukset 

Pistokoeluontoisten ilmamäärämittausten perusteella tilojen ilmamäärissä esiintyi puutteita ja ilmamää-
rien säätö on suositeltavaa. Ilmamäärien säädön yhteydessä on suositeltavaa monitoroida myös pai-
ne-eroa rakennusvaipan yli eri säätötilanteissa. F-osalla havaittu poistoilmamäärien vajaus johtunee 
poistoilmakoneen hihnan löystymisestä. 

Puuttuvat ilmamäärien suunnitteluarvot on suositeltavaa selvittää etsimällä ilmanvaihtosuunnitelmat. 
Säätötöitä ei kyetä suorittamaan, mikäli suunnitelmia tai suunnitteluarvoja ei ole käytettävissä. 

 

Taulukko 22. Ilmamäärämittausten tulokset. Yli 20 % suunnitteluarvoista poikkeavat tulokset korostettu punaisella, mikäli suun-
nitteluarvot olivat tiedossa. * = 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] 

E102 Luokkatila  

(301 TK) 

säleikkö*   136 KVBb-200 

KVBb-200 

KVBb-200 

KVBb-200 

 

35,5 

32,7 

32,3 

32,5 

+15 

+11 

+12 

+12 

39 

33 

34 

34 

yht. 140 

suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

E208 Luokkatila 

(301 TK) 

2 x 

GTHc + TRGc  

400-200-250 

4,7 

7,1 

38,1 

38,1 

83 

102 

yht. 185 

KVBb-200 

KVBb-200 

KVBb-200 

KVBb-200 

 

170 

175 

165 

178 

 

-4 

-3 

-2 

0 

42 

45 

46 

51 

yht. 184 

suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

F103 2 x säleikkö   16 

73 

yht. 89 

URH-200 

URH-200 

URH-200 

URH-200 

 

12,3 

12,3 

10,6 

10,8 

+24 

+24 

+24 

+24 

22 

23 

20 

21 

yht. 86 

+180 

-180 

F210 2 x säleikkö   85 

77 

yht. 162 

URH-200 

URH-200 

URH-200 

URH-200 

 

25 

28 

27,5 

25 

+19 

+20 

+18 

+19 

 

32 

36 

33 

33 

yht. 133 

+180 

-180 

E020 Kerhotila 

(Kerhotilan kone) 

SWEGON  

LOCKZONE Wall 

550-300 

6,9 32 84 KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

8,4 

8,4 

9,0 

10,9 

+10 

+11 

+10 

+10 

15 

16 

16 

17 

yht.  64 

suunnitteluar-
vot ei tiedos-
sa, tuloilma 
säädetty 
mahdollisesti 
tarkoituksella 
poistoa suu-
remmaksi tilan 
ylipaineista-
miseksi 
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9. Haitta-ainekartoitus 
E-rakennuksen haitta-ainekartoituksessa havaittiin muun muassa sisäpinnoissa ja kanaalitunnelin 
rakenteissa asbestipitoisia materiaaleja. F-osalla ei havaittu asbestipitoisia materiaaleja. Materiaali-
näytteiden PAH-pitoisuuksien ei havaittu ylittävän ohjearvoja. Haitta-ainekartoituksen tulokset on esi-
tetty 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 

10.2 Mikrobivaurioiden laajuus rakenteissa 

E-osan alapohjarakenteissa ja ulkoseinärakenteissa todettiin toistuvia ja laajoja kosteus- ja mikrobi-
vaurioita pintabetonilaatan alapuolisessa lämmöneristeessä sekä mikrobivaurioitunutta rakennusjätet-
tä alapohjan alla olevissa tiloissa. Vesikaton puurakenteissa havaittiin paikallisia kosteusvaurioituneita 
kohtia. 

F-osan ulkoseinärakenteissa ja välipohjan puurakenteisessa äänenerityslattiassa todettiin mikrobivau-
rioita. 

10.3 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä 

rakennuksen paine-erot 

E-osan ulko- ja väliseinissä on säännöllisesti toistuvia epätiiveyskohtia, jotka toimivat ilmavuotoreittei-
nä rakenteista sisätilojen suuntaan. Alapohjan eristetiloista on mahdollisesti ilmayhteys sisätiloihin, 
koska rakenteita ei ole rakentamisajankohdalle tyypillisesti toteutettu ilmatiiviisti. Leveämmän raken-
nuksen osalta ryömintätilasta on paikallisia ilmayhteyskohtia sisäilmaan. Tilojen sisäilmassa on paikoin 
havaittavissa normaalista poikkeavaa, mikrobiperäistä hajua. 

F-osan ulkoseinäraketeista on paikallisia ilmayhteyskohtia ikkunoiden karmirakenteiden ja halkeamien 
vuotokohtien kautta sisäilmaan.  

Tiloissa havaittiin pääosin paikallisia avoimia mineraalivillakuitulähteitä sisätiloissa. 

Sisä- ja ulkoilman sekä sisä- ja ryömintätilan väliset paine-erot eivät ole täysin hallinnassa. 

10.4 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun 

E-osalla ei havaittu ilmanvaihtojärjestelmässä mineraalivillakuitulähteitä. Tiloissa esiintyy kuitenkin 
suositeltua suurempaa alipaineisuutta ulkoilmaan nähden. Tiloissa esiintyi alipaineisuutta myös ala-
pohjaan nähden. 

F-osalla havaittiin ilmanvaihtojärjestelmässä kuitulähteitä ja ilmamäärissä esiintyi myös vajausta suun-
nitteluarvoihin nähden. F-osalla esiintyi myös alipaineisuutta alapohjaan nähden. 
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10.5 Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet 

Tiloista otetuissa pölylaskeumanäytteissä havaittiin paikoin kohonneita mineraalikuitupitoisuuksia. 
Tiloissa todettiin ja paikallistettiin useita mineraalikuitulähteitä muun muassa huonetilojen sisäkattojen 
alaslaskuissa. Alapohjissa todettiin paikallisesti kohonneita kosteuspitoisuuksia ja lattiamattopäällys-
teissä todettiin paikallisia kosteusvaurioita. Lattiamattopäällysteissä ja niiden kiinnitysliimoissa ei ha-
vaittu kemiallista hajoamista alueilla, joilla oli kohonneita kosteuspitoisuuksia. Teollisten mineraalikui-
tujen lähteet sekä paikalliset lattiapäällystevauriot voivat heikentää sisäilmanlaatua. 

10.6 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen 

todennäköisyys 

E-osa: 

Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen. 

F-osa: 

Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen. 

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 
 
E-osa 

 Ryömintätilojen tehokkaampi alipaineistaminen 

 Pohjakerroksen varastojen siivoaminen. Tiloissa ei ole suositeltavaa säilyttää herkästi 
kosteudesta vaurioituvaa irtaimistoa. 

 Syöksytorvien huoltokorjaukset. 

 Salaojien ja sadevesiviemäreiden tv-kuvaukset. 

 Alapohjarakenteiden läpivientien ja rakenteiden liitoskohtien tiivistykset 

 Kuivatuspumppaamon säännöllinen huolto ja kunnossapito 

 Alapohjarakenteiden uusiminen kantavaan laattaan asti 

 Ryömintätilojen siivoaminen ja ryömintätilojen tuuletuksen parantaminen 

 F-osan viereisen kellaritilan seinärakenteen selvitys 

 Kellaritilojen lattioiden tiiviiden pinnoitusten poistaminen vesihöyryn poistumisen mahdol-
listamiseksi tai kapselointikäsittely (myös liittyvät rakenteet) 

 

F-osa 

 Alapohjan avointen läpivientien tiivistäminen/lämmöneristys ryömintätilasta päin esimer-
kiksi polyuretaanivaahdolla 

 Ryömintätilojen tuuletuksen parantaminen rakennuksen keskellä olevan sokkelipalkin 
osalta tai erillisillä poistoilmapuhaltimilla 

 Sokkelielementtien sisäpuolisten lämmöneristeiden korjaus/uudelleenkiinnitys 

 Alapohjatilan eloperäisten rakennusjätteiden poistaminen 

 Alapohjan käyntiluukkujen tiivistäminen 

 Alapohjan alipaineisuuden varmistaminen sisätiloihin nähden 

 Syöksytorvien vedenohjauksen parantaminen. 

 Maanpinnan kallistusten korjaus mahdollisuuksien mukaisesti. 

 WC-tilojen muovimattojen uusiminen/rakenteen kuivatus 

 Tilan F114 lattiapinnoitteen uusiminen/rakenteen kuivatus 
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 Maaperän kosteustuottokyvyn alentaminen lämmöneristämällä maaperä lämmöneristä-
mättömiltä osilta 

 
 

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

 

E-osa 

 Tiilirakenteisten ulkoseinien rakenneliitosten tiivistäminen 

 Ikkunarakenteiden ja ulkoseinien liitoskohtien tiivistys 

 Sisäpuolisten liikuntasaumojen uusiminen. 

 Julkisivurappauksen paikalliset korjaukset 

 Puurakenteisten ulkoseinien lämmöneristeiden ja sisäverhoilun uusiminen sekä höyryn-
sulkukerroksen asennus. 

 Ikkunoiden huoltokorjaukset sisältäen käynnin sovituksen tiivisteiden uusimisen ja huol-
tomaalauksen 

 

F-osa 

 Ulkoseinärakenteiden ja ikkunoiden liitoskohtien tiivistäminen 

 Ikkunoiden huoltokorjaus (käynnin sovitus, tiivisteiden uusiminen, huoltomaalaus) 

 Tilassa 123 olevan rikkoutuneen ikkunan uusiminen ja vaurioituneen vanerilevytysten 
poisto. 

 Tilassa F114 ja F206 seinäpinnoitteiden uusiminen vaurioalueelta sekä räystäskourujen 
säännöllinen puhdistus. 

 Suojapellitysten/vedenohjaimien asentaminen IV-konehuoneen tuloilmasäleikköihin. 

 Elementtisaumojen uusiminen ja tuuletusputkien lisääminen saumoihin, saumakohdan 
lämmöneristeiden korjaus/lisääminen 

 

Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

 
E-osa 

 Alakattotilojen siivous 

 Läpivientien tiivistys huonetilojen välillä 

 Liikuntasaumojen uusiminen 

 Vaurioituneiden hormikotelointien uusiminen 

 IV-konehuoneen kulkuluukun tiivistys ja kulkutikkaiden uusiminen turvallisempaan tikas-
tyyppiin 

 

F-osa 

 Vanhojen akustiikkalevyjen poisto ja uusiminen pinnoitettuihin mineraalivillaisiin akustiik-
kalevyihin tai kipsiakustiikkalevyihin (myös tilan F201 seinät). Levyjen uusimisen yhtey-
dessä alakattotilojen siivous ja putkieristeiden avointen villakohtien pinnoitus. 

 Puukoolauslattian purku ja uusiminen tilassa F201. 

 Vanhojen ulkoseinien (nykyinen väliseinä) tiivistyskorjaus. 

 Lattiapinnoitteiden uusiminen ja reuna-alueiden tiivistäminen viimeistään laajemman pe-
ruskorjauksen yhteydessä. 

 

Vesikatto ja yläpohja 

 
E-osa 

 Tuulenohjainlevyjen korjaus 

 Ulkoseinän lämmöneristeen yläosan osittainen poisto yläpohjatilan tuulettamiseksi 

 Kattoluukkujen kohdalla olevan aluskatteen vedenohjauksen parantaminen luukun ohitse 

 Reikiintyneen aluskatteen toimivuuden tarkastus säännöllisin välein ja tarvittaessa alus-
katteen korjaus/uusiminen 
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 Yläpohjan läpivientien tiiveyden varmistaminen korjausten/tilamuutosten yhteydessä 

F-osa 

 Kattoluukkujen kohdalla olevan aluskatteen vedenohjauksen parantaminen luukun ohitse 

 Päädyssä olevan koristeen ylösnostopeltien liitoskohtien saumojen vedenpitävyyden 
varmistaminen tai pellityksen korottaminen ylempänä olevan pystypellin alapuolelle 

 Yläpohjan läpivientien tiiveyden varmistaminen korjausten/tilamuutosten yhteydessä 
 

Sisäilman olosuhteet ja epäpuhtaudet 

 Avointen mineraalivillapintojen uusiminen (mm. akustiikkalevyt) ja avointen putkieristei-
den pinnoittaminen/suojaaminen tiiviiksi esimerkiksi muovikouruilla 

Ilmanvaihto 

E-osa 

 E-osan alipaineisuutta on suositeltavaa pienentää muuttamalla ilmanvaihtokoneiden ja 
huippuimureiden käyntiaikoja ja tarvittaessa myös ilmamääriä (koneiden kylkiin merkitty-
jen tyyppikilpien perusteella arvioituna E-osan poistoilmamäärät on suunniteltu huomat-
tavasti tuloilmamäärää suuremmiksi) 

 IV-koneen 301 TK suodatinasennusten tiiviydestä tulee huolehtia paremmin, esim. käyt-
tämällä ylimääräistä tiivistenauhaa suodatinten kehyksissä, sekä tulo- että poistosuodat-
timissa 

 Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone 301 TK on suositeltavaa puhdistaa pe-
rusteellisesti 

 Pääilmanvaihtokoneen 301 TK LTO-kiekon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 

 IV-koneen 301 TK jäteilmapellin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa korjaus 

 IV-koneen 301 TK palvelualueen kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puh-
distussyklin mukaisesti. Suositeltava puhdistusväli n. 5 vuotta.  

 A-osan teknisen työn tilojen päätelaitteiden puhdistuksessa on suositeltavaa noudattaa 
lyhyempää puhdistusväliä päätelaitteisiin kertyvän puupölyn vuoksi. Suositeltava puhdis-
tusväli esim. 1 vuosi. 

 Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä E-osan ilmanvaihto-
suunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 

 E-osan kellarin kerhotilan IV-koneen tulo- ja poistosuodattimien reunojen tiivistäminen 
ohivuotojen estämiseksi. Tarvittaessa asennusuran peltikielekkeitä tulee muokata tiiviin 
asentamisen mahdollistamiseksi 

 E-osan kellarin kerhotilan IV-koneen kokonaisvaltainen puhdistaminen 

 E-osan kellarin kerhotilan kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen välittömästi suoda-
tinasennusten tiivistämisen jälkeen 

 E-osan kellarin kerhotilan jäteilmakanavan johtaminen alustatilasta ulkoilmaan 
 

F-osa 

 10 vuoden loppuelinkaareen tähdättäessä, ilmavirtojen ja rakennuksen painesuhteiden 
hallinnan näkökulmasta on suositeltavaa uusia koneen 306 TK puhaltimet suoravetoisik-
si taajuusmuuttajaohjatuiksi puhaltimiksi (mikäli loppuelinkaari kuitenkin on huomattavas-
ti lyhyempi, on perusteltua jatkaa nykyisten hihnavetoisten puhaltimien käyttöä) 

 IV-järjestelmässä olevan suojaamattoman mineraalivillan suojaaminen 

 IV-koneen suodattimien asennuspaikat tulee suunnitella uusiksi ja varustaa asianmukai-
silla kiristysmekanismeilla 

 IV-kone ja kanavat tulee puhdistaa, mukaan lukien LTO-kennon moottorikammio. Tämän 
jälkeen kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen normaalin puhdistussyklin mukaisesti, 
suositeltava puhdistusväli n. 5 vuotta 

 LTO-kennon ulkokehän tiiviste on suositeltavaa uusia 

 IV-koneen hihnojen kunnon tarkkailua tulee tehostaa (mikäli puhaltimia ei uusita suora-
vetoisiksi) 
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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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RA2 (AP)

RA1 (AP) 

(M29)
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103
102

SK 1 (AP)

133

115

LIITE 1  (1/4)  5.4.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, E-osa, 

1.krs

Selite: 

RA = Rakenneavaus, rakenneavaus-, mittaus- tai näytteenottokohta 

AP = Alapohja 

US = Ulkoseinä 

MUS = Maanavastainen ulkoseinä 

VS = Väliseinä 

VP = Välipohja 

YP = Yläpohja 

H = Hormi 

M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta / viite vauriosta) 

VM = Viiltomittaus (kuiva / poikkeava) 

MA = Merkkiainetutkimus, SK = Savukoe, (ei havaittu vuotoa / havaittiin vuotoa) 

PR / VM = Porareikäkosteusmittaus / viiltomittaus (kuiva / kostea) 

KUI = Kuitulaskeumanäyte  (alle toimenpiderajan / toimenpiderajan ylitys) 

Pöly = Pölynkoostumusnäyte tuloilmakanavasta 

Paine = Paine-eroseuranta 

CO2/T/Rh = CO2-pitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta

Pöly 5

KUI 4

KUI 9

Paine 1

Paine 3
Paine 4, 

Paine 5CO2/T/Rh 1

CO2/T/Rh 2



Halkeama väliseinässä
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(M30)
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(M31)

RA11 (VP)

F
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211
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212
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219
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LIITE 1  (2/4)  5.4.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, E-osa, 

2.krs

Selite: 

RA = Rakenneavaus, rakenneavaus-, mittaus- tai näytteenottokohta 

AP = Alapohja 

US = Ulkoseinä 

MUS = Maanavastainen ulkoseinä 

VS = Väliseinä 

VP = Välipohja 

YP = Yläpohja 

H = Hormi 

M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta / viite vauriosta) 

VM = Viiltomittaus (kuiva / poikkeava) 

MA = Merkkiainetutkimus, SK = Savukoe, (ei havaittu vuotoa / havaittiin vuotoa) 

PR / VM = Porareikäkosteusmittaus / viiltomittaus (kuiva / kostea) 

KUI = Kuitulaskeumanäyte  (alle toimenpiderajan / toimenpiderajan ylitys) 

Pöly = Pölynkoostumusnäyte tuloilmakanavasta 

Paine = Paine-eroseuranta 

CO2/T/Rh = CO2-pitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta

KUI 5
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Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, F-osa, 

1.krs

RA 1

RA12 (US) 

(M14)

VM2

VM1

PR1 

(AP)

RA16 (US)

PR2 

(AP)
Ikkuna vaurioitunut. 

Peitelevyssä valumajälkiä.

RA15 (US)RA13 (US) 

(M16)

RA20 (VS) 

(M15)

MA 1 (VS)

Välipohjan alapinnassa vanhoja 

valumajälkiä.

SK 2 (AP)

SK 3 (AP)

RA14 (US)

Väliseinän eristeet 

avoimena.

VOC 4

VOC 5

Selite: 

RA = Rakenneavaus, rakenneavaus-, mittaus- tai näytteenottokohta 

AP = Alapohja 

US = Ulkoseinä 

MUS = Maanavastainen ulkoseinä 

VS = Väliseinä 

VP = Välipohja 

YP = Yläpohja 

H = Hormi 

M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta / viite vauriosta) 

VM = Viiltomittaus (kuiva / poikkeava) 

MA = Merkkiainetutkimus, SK = Savukoe, (ei havaittu vuotoa / havaittiin vuotoa) 

PR / VM = Porareikäkosteusmittaus / viiltomittaus (kuiva / kostea) 

KUI = Kuitulaskeumanäyte  (alle toimenpiderajan / toimenpiderajan ylitys) 

Pöly = Pölynkoostumusnäyte tuloilmakanavasta 

Paine = Paine-eroseuranta 

CO2/T/Rh = CO2-pitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta

KUI 7

KUI 8

Paine 6

CO2/T/Rh 3



LIITE 1  (4/4)  5.4.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, F-osa, 

2.krs

MA 2 (VS)

RA21 (VS) 

(M17)

RA22 (VP) 

(M18)

RA19 (US) 

(M21)

Yläpohjan alapinnassa ja ulkoseinän 

yläosassa pinnoitevaurioita.

RA18 (US)

RA17 (US) 

(M20)

Väliseinän eristeet 

avoimena.

Selite: 

RA = Rakenneavaus, rakenneavaus-, mittaus- tai näytteenottokohta 

AP = Alapohja 

US = Ulkoseinä 

MUS = Maanavastainen ulkoseinä 

VS = Väliseinä 

VP = Välipohja 

YP = Yläpohja 

H = Hormi 

M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta / viite vauriosta) 

VM = Viiltomittaus (kuiva / poikkeava) 

MA = Merkkiainetutkimus, SK = Savukoe, (ei havaittu vuotoa / havaittiin vuotoa) 

PR / VM = Porareikäkosteusmittaus / viiltomittaus (kuiva / kostea) 

KUI = Kuitulaskeumanäyte  (alle toimenpiderajan / toimenpiderajan ylitys) 

Pöly = Pölynkoostumusnäyte tuloilmakanavasta 

Paine = Paine-eroseuranta 

CO2/T/Rh = CO2-pitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta

Pöly 7

KUI 6

Paine 2

CO2/T/Rh 4

CO2/T/Rh 5



Sivu 1/9 
  1 (9) 

 
 

 Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty. 

 

 

 
Kiwalab Inspecta Oy Y-tunnus 
Myyntimiehenkuja 4, 90410 Oulu PL1000 1787853-0 

Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa 00581 Helsinki 

Puh. 010 521 600 www.inspecta.fi 
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely 
MIK7393a, korvaa raportin MIK7393 
Kiwalab, 7.2.2019 

Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Benny Vilander c/o Ville Ruotsalainen ja Sami Kallio, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkkonummen koulukeskus 

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja: Ville Ruotsalainen ja Sami Kallio 

Näytteenottopäivä: 2.1.2019 (näytteet 1-13), 3.1. (14-29), 4.1.(30-43), 5.1. (44-50) 

Näytteet vastaanotettu: 8.1.2019 

Analyysit: 
Materiaalinäyte analysoidaan asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia 
siirretään suoraan kasvualustalle. Näytealustat pidetään +25°C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan 
pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy 
(cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Laboratoriokohtaiset mittausepävarmuusestimaatit 
tutkituille näytteille toimitetaan erikseen niin pyydettäessä.  Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset 
pätevät vain testatuille näytteille. 

Näytealustat: 
Homeet Rose Bengal -agar (Hagem-agar)  /   2 % Mallasuuteagar (M2-agar)   /   Dikloran-glyseroli- 

agar (DG18-agar) 
 
Bakteerit Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG-agar) 

Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. 
- ei kasvua 
+ niukka kasvu, alle 20 pmy/malja 
++ kohtalainen kasvu, 20-49 pmy/malja 
+++ runsas kasvu, 50-200 pmy/malja 
++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja 

 

Näytteet: 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

1 Villa Ulkoseinä C102 Viite vauriosta 

2 Villa Ulkoseinä C017 Viite vauriosta 

3 Villa Ulkoseinä/seinän alaosa C116 Viite vauriosta 

4 Puu Ulkoseinä/Alaohjauspuu C116 Vahva viite vauriosta 

5 Villa Ulkoseinä C203 Viite vauriosta 

6 Villa Ulkoseinän yläosa C217 Viite vauriosta 

7 Puu Ulkoseinä yläosa / Pystykoolaus C217 Heikko viite vauriosta 

8 Villa Ulkoseinän alaosa C217 Ei viitettä vauriosta 
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9 Villa Ulkoseinä C218 Ei viitettä vauriosta 

10 Villa Ulkoseinä C219 Heikko viite vauriosta 

11 Villa Ulkoseinä C222 Viite vauriosta 

12 Villa Ulkoseinän alaosa D201 Viite vauriosta 

13 Puu Ulkoseinän pystykoolaus D201 Ei viitettä vauriosta 

14 Villa Ulkoseinä F113 Vahva viite vauriosta 

15 Villa Vanha ulkoseinä / VS F116 Ei viitettä vauriosta 

16 Villa Ulkoseinä F122 Heikko viite vauriosta 

17 Villa Vanha ulkoseinä / Väliseinä F201 Ei viitettä vauriosta 

18 Villa Välipohja F201 Vahva viite vauriosta 

19 Tasoite Yläpohjan sisäpinta F206 Vahva viite vauriosta 

20 Villa Ulkoseinä F210 Ei viitettä vauriosta 

21 Villa Ulkoseinän yläosa F206 Heikko viite vauriosta 

22 Villa Alapohja E102 Vahva viite vauriosta 

23 Kevytsora Alapohja E102 Vahva viite vauriosta 

24 Villa Ulkoseinä E115 Viite vauriosta 

25 Puu Ulkoseinä runko E115 Viite vauriosta 

26 Villa Alapohja E115 Vahva viite vauriosta 

27 Villa Ulkoseinä E115 Ei viitettä vauriosta 

28 Kutterilastu Alapohja E115 Viite vauriosta 

29 Villa Alapohja E117 Ei viitettä vauriosta 

30 Villa Ulkoseinä E204 Ei viitettä vauriosta 

31 Villa  Ulkoseinä E210 Viite vauriosta 
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32 Puu ulkoseinän vaakakoolaus E210 Ei viitettä vauriosta 

33 Lastuvilla Välipohja A102 Vahva viite vauriosta 

34 Pellavatilke Ulkoseinä/ikkuna A103 Heikko viite vauriosta 

35 Villa Ulkoseinä A106 Ei viitettä vauriosta 

36 Villa Ulkoseinä A122a Heikko viite vauriosta 

37 Lastuvilla Alapohja A122a Vahva viite vauriosta 

38 Villa Vanha ulkoseinä / väliseinä A124 Ei viitettä vauriosta 

39 Villa Ulkoseinä A132 Ei viitettä vauriosta 

40 Villa + kipsilevy Hormi A134 Heikko viite vauriosta 

41 Villa Vanha ulkoseinä / väliseinä A137 Ei viitettä vauriosta 

42 Puu Ikkunan pystykarmi A162 Viite vauriosta 

43 Villa Ikkunan tilke A162 Viite vauriosta 

44 Villa Vanha ulkoseinä / Väliseinä A177 Ei viitettä vauriosta 

45 Villa Ulkoseinä A215 Viite vauriosta 

46 Villa Ulkoseinä A248 Ei viitettä vauriosta 

47 Villa Välipohja A252 Ei viitettä vauriosta 

48 Lastulevy Välipohja  A252 Ei viitettä vauriosta 

49 Puu Ikkunan karmi A268 Heikko viite vauriosta 

50 Villa Ulkoseinä A268 Ei viitettä vauriosta 

Näytteisiin liittyvät kommentit: 
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Tulokset: 

Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

1 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 1 + 

Eurotium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 3 + 

muut bakteerit  + 

 

2 Yhteensä  + 

A. fumigatus* 1 + 

Cladosporium  + 

Mucor°  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 1 + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 1 + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  ++ 

Eurotium* 5 + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 1 + 

 

Yhteensä  + 

 

3 Yhteensä  +++ 

Aspergillus  + 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  +++ 

Mucor°  + 

Penicillium  +++ 

Rhizopus°  + 

 

Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

Syncephalastrum  + 

 

Yhteensä  + 

 

4 Yhteensä  +++ 

Cladosporium  + 

Ulocladium*  +++ 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Ulocladium* 42 ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

Ulocladium* 1 + 

 

Yhteensä  ++ 

 

5 Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

Cladosporium  ++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

6 Yhteensä  + 

A. candidus  + 

A. ustus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. candidus  + 

Botrytis°  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Eurotium* 3 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

7 Yhteensä  + 

Chaetomium* 5 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 7 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 7 + 

Cladosporium  + 

Eurotium* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

8 Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

 

9 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

10 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. ochraceus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Mucor°  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

11 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 3 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  +++ 

aktinobakteerit* 46 ++ 

muut bakteerit  + 

 

12 Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 6 + 

muut bakteerit  + 

 

13 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

14 Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

Sphaeropsidales* 5 + 

 

Yhteensä  +++ 

A. versicolor* 45 ++ 

Penicillium  + 

Sphaeropsidales* 13 + 

 

Yhteensä  ++ 

A. versicolor* 41 ++ 

Engyodontium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

 

15 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

16 Yhteensä  + 

Acremonium* 9 + 

 

Yhteensä  + 

Chrysonilia°  + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

Eurotium* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

 

17 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

18 Yhteensä  ++++ 

Penicillium  ++++ 

 

Yhteensä  ++++ 

Penicillium  ++++ 

 

Yhteensä  ++++ 

Penicillium  ++++ 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 3 + 

muut bakteerit  + 

 

19 Yhteensä  ++++ 

Acremonium*  ++++ 

 

Yhteensä  ++++ 

Acremonium*  ++++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++++ 

Acremonium*  ++++ 

 

Yhteensä  +++ 

 

20 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

21 Yhteensä  + 

A. ustus* 1 + 

Chaetomium* 2 + 

Sphaeropsidales* 6 + 

 

Yhteensä  + 

Mucor°  + 

Sphaeropsidales* 12 + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1 + 

muut bakteerit  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

22 Yhteensä  +++ 

Acremonium* 8 + 

A. versicolor*  +++ 

Tritirachium* 4 + 

 

Yhteensä  +++ 

Acremonium* 30 ++ 

A. versicolor* 46 ++ 

Tritirachium* 5 + 

 

Yhteensä  +++ 

Acremonium* 5 + 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

Tritirachium* 7 + 

 

Yhteensä  ++ 

 

23 Yhteensä  + 

Acremonium* 11 + 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 46 ++ 

Tritirachium* 1 + 

 

Yhteensä  +++ 

Acremonium*  +++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 14 + 

 

24 Yhteensä  + 

Acremonium* 4 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Acremonium* 12 + 

Cladosporium  + 

Eurotium* 4 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 4 + 

Cladosporium  ++ 

Eurotium* 3 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

25 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  +++ 

A. restricti* 28 ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  - 

 

26 Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  + 

 

27 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

28 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 7 + 

Paecilomyces* 1 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 2 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++++ 

 

29 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

30 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Botrytis°  + 

Cladosporium  + 

Geotrichum  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

 

31 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 10 + 

muut bakteerit  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

32 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Eurotium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

33 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++++ 

A. restricti*  ++++ 

A. versicolor* 6 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 7 + 

muut bakteerit  + 

 

34 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 8 + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 12 + 

 

Yhteensä  + 

 

35 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

36 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

A. ustus* 1 + 

 

Yhteensä  + 

Aspergillus  + 

Ulocladium* 1 + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 6 + 

muut bakteerit  + 

 

37 Yhteensä  +++ 

A. ochraceus* 10 + 

A. ustus* 7 + 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 8 + 

A. ustus* 8 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  +++ 

A. ochraceus* 27 ++ 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  ++++ 

aktinobakteerit*  ++++ 

muut bakteerit  + 

 

38 Yhteensä  + 

Chrysonilia°  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1 + 

muut bakteerit  + 

 

39 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

40 Yhteensä  + 

Arthrinium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 10 + 

muut bakteerit  + 

 

41 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

42 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

Ulocladium* 1 + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

43 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

Ulocladium* 2 + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

vaaleat hiivat  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

44 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1 + 

 

45 Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 2 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  + 

A. ochraceus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. ochraceus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

aktinobakteerit* 28 ++ 

muut bakteerit  + 

 

46 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

47 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

 

48 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  - 

 

49 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  + 

mustat hiivat  + 

vaaleat hiivat  + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

 

50 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA 

Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos 
näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia 
mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia. 
Usean eri indikaattorimikrobin esiintyminen näytteessä pieninä pitoisuuksina voi viitata vanhaan 
kuivuneeseen kasvustoon tai sieni-itiöiden kertymiseen materiaalin pinnalle ajan myötä. Jos 
viljelytulos on alle määritysrajan tai näytteessä esiintyy vain muutamia pesäkkeitä, näytteestä 
tehdään suoramikroskopointi kuolleen, kuivuneen kasvuston havaitsemiseksi. Suoramikroskopointi 
voidaan tehdä luotettavasti vain kovista materiaaleista. 

Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten 
ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin 
vaurioitumisesta. Suoraan maaperän tai ulkoilman kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin voi 
kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia mikrobeja, mikä tulee huomioida tulosten 
merkitystä arvioitaessa. 

Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen 
näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa 
johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien 
kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen 
pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet 
kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Valvira 2016). 

Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. restricti, A. ustus A. 
versicolor, Chaetomium, Eurotium, Fusarium, Geomyces, Oidiodendron, 
Paecilomyces, Phialophora, Scopulariopsis Stachybotrys, Trichoderma, 
Tritirachium, Ulocladium, Wallemia, aktinobakteerit  

Tavanomaisia mikrobeja Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet 

A= Aspergillus 

 

2. KIRJALLISUUS 

Hänninen M., Kirsi M., Kujanpää L., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014) Rakennusmateriaalinäytteen 
mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss. 359-362. 

Reiman M. ja Kujanpää L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. 
Sisäilmastoseminaari  2005, SIY raportti 23. ss. 255-258 

Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, ohje 8/2016. 
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Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Raisa Iivari, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkkonummen keskuskoulu, Kirkkotallintie 6 A, Kirkkonummi  

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja: Raisa Iivari, Kiwa Inspecta 

Näytteenottopäivä: 9.1.2019 

Näytteet vastaanotettu: 10.1.2019 

Analyysit: 

Aktiivisesti yhdistelmäkeräinputkiin (kvartsivilla-Tenax TA-Carbograph 5TD) kerätyt huoneilman näytteet 

tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja 

massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet 

määritetään kvantitatiivisesti niiden omilla standardivasteilla tai semikvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina. 

Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 kpl yhdisteitä tai vähintään 2/3 TVOC-alueen 

(n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispinta-alasta. TVOC-alueen ohella ilmoitetaan myös VVOC- tai 

SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Tulokset (µg/m3) perustuvat laboratoriolle 

ilmoitettuun ilmamäärään. Tulosten tarkastelu pohjautuu Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettuihin 

toimenpiderajoihin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. 

Huoneilman näytteet: 

Näyte Tila Aika Mittausolosuhteet Tulosten tarkastelu 

1. Luokka A160 09:28-10:12 - Toimenpideraja ylittyy *) 

2. Luokka A176  09:33-10:18 - 

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden 

3. Luokka C107 09:42-10:26 - 

4. Luokka F114 10:51-11:38 - 

5. Luokka F121 10:57-11:41 - 

6. Luokka E125 11:09-11:49 - 

7. Luokka E104 11:57-12:41 - 

     

*) Näytteessä 1. toimenpideraja ylittyy piiyhdisteisiin kuuluvan Dekametyylisyklopentasiloksaanin osalta. Toimenpideraja on velvoittava 

asuntojen ja niihin verrattavissa olevien tilojen osalta. 

Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta. Tavanomainen tulos ei poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa eikä tilassa 

havaittava VOC-yhdisteen lähde välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa. 
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Tulokset 

Pitoisuus / näyte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Kerätty ilmamäärä (dm3) 8,81 8,96 8,79 9,39 8,76 8,01 8,81 

Yhdiste ja -ryhmä µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT               

Butaani (1,* 2 2 2 2 2 2 2 

2-Metyylibutaani (1,* 1 2 1         

1,3-Pentadieeni (1,* 2 1       1   

Nonaani 1             

2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani (1 1             

Dekaani 1             

2,2,4,4,6,8,8-Heptametyylinonaani (1 2             

Pentadekaani           0,7   

Heksadekaani             2 

AROMAATTISET HIILIVEDYT               

Bentseeni 2 2 2 1 1 1 1 

Tolueeni 2 2 0,9 0,9 0,8 1 0,9 

Etyylibentseeni   0,5           

m/p-Ksyleeni 0,8 1 0,6 0,6   0,6   

3-Etyylitolueeni 1   0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 

3-Etyylitolueeni   0,6           

1,2,4-Trimetyylibentseeni   0,6           

ALKOHOLIT               

Etanoli* 13 3 13 14 5     

1-Propanoli*       4       

1-Butanoli     0,6 0,6   0,7   

2-Etyyli-1-heksanoli 1   0,8 1   0,7 0,8 

ALDEHYDIT        

Nonanaali 3 1 2 3 1 3 2 

Dekanaali 3 2 2 2 1 2 2 

KETONIT               

Asetoni* 19 11 16 12 4 18 9 

Sykloheksanoni 0,7             

6-Metyyli-5-hepten-2-oni 1   0,9         

Asetofenoni 0,7   0,7       0,7 

HAPOT               

Etikkahappo* 8   12 13 8 16 10 

ESTERIT JA LAKTONIT               

Butyyliasetaatti 2           0,7 

TXIB** 0,7     0,8 0,9 1 1 

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET               

a-Pineeni 0,7 0,5   0,6 0,6     

d-Limoneeni 2 1 1 0,8 1 2 1 

Eukalyptoli 2 1           

Mentoli 3 2 3 1       

GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT               

1-Metoksi-2-propanoli 0,9   0,8 0,6   0,7   

1,2-Propaanidioli 5   11 4   14   

2-Fenoksietanoli 2 2 3 2       
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PIIYHDISTEET               

Oktametyylisyklotetrasiloksaani 0,8           0,6 

Dekametyylisyklopentasiloksaani (1 160 ± 41***,#   67 ± 18***         

Dekametyylisyklopentasiloksaani 110*** 22 56 3 2 6 1 

Dodekametyylisykloheksasiloksaani (1 8 5 3     2   

TVOC 210 50 90 20 10 20 10 
 

*) Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen. 

**) Puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet. 

***) Pitoisuus suuntaa antava pitoisuuden ylittäessä kalibrointialueen suurimman standardin. 

#) Ylittää yhdisteen / yksittäisen yhdisteen huoneilman pitoisuudelle annetun toimenpiderajan (Asumisterveysasetus). 

1) Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina 

---------------------------------- 

 

Kiwalab 

Arttu Harmaala 

Laboratorioanalyytikko, AMK 

Henri Hakala 

Asiantuntija, AMK 
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LIITE: Sisäilman VOC-analyysit ja tulosten tarkastelu 

1. YLEISTÄ 

Huoneilman näytteillä tutkitaan sisäilmassa näytteenottohetkellä esiintyvien haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden (VOC) määrää ja laatua. Sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat tilan käyttö ja sijainti, 

materiaaliratkaisut, huolto- ja ylläpitohistoria sekä ilmanvaihdolliset, huoneilman lämpötilaan ja suhteelliseen 

kosteuteen liittyvät olosuhteet. VOC-analyysi on yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja 

johtopäätöksiin tarvittavaa aineistoa. Tavanomainen tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tilassa 

havaitaan poikkeavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua voivat 

heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät muut yhdisteet, 

mikrobit ja niiden erittämät toksiinit. 

2. TOIMENPIDERAJAT JA MITTAUSEPÄVARMUUS 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 545/2015 perustuvat VOC-yhdisteiden toimenpiderajat asunnoille 

ja muille oleskelutiloille, eivät ole terveysperusteisia. Epätavanomaisen korkeat VOC-pitoisuudet voivat 

kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimenpiderajaa vastaavat tulokset viittaavat tilassa 

esiintyvään altisteeseen, minkä perusteella vastuullisen tahon tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 

§:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

Toimenpideraja katsotaan ylittyneeksi, kun tulos yhdistettynä mittausepävarmuuteen ylittää kyseiselle 

yhdisteelle asetetun raja-arvon. Toimistotyöpaikoilla sisäilman kemiallinen laatu on tehokkaan ilmanvaihdon 

vuoksi suhteellisen puhdasta ja ongelmakohteidenkin emissiotasot asetettuihin toimenpidearvoihin nähden 

huomattavasti alhaisempia (Valtanen A et al. 2016). 

Menetelmän laajennettu mittausepävarmuus näytteenoton epävarmuus huomioituna on keskimäärin 19-32 % 

yhdisteestä riippuen. Mittausepävarmuus raportoidaan yhdistekohtaisesti testausselosteen tulostaulukossa 

toimenpiderajan ylittävien tai sen läheisyydessä olevien tulosten osalta, ilmoittamalla yhdisteen 

keskimääräinen pitoisuus ± virherajat 95 % luottamusvälillä. 

Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015). 

Tarkasteltava osatulos Toimenpideraja *) 

TVOC 400 µg/m3 

Yksittäinen yhdiste 50 µg/m3 

TXIB **) 10 µg/m3 

2-etyyli-1-heksanoli 10 µg/m3 

Naftaleeni 10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä) 

Styreeni 40 µg/m3 

*) Tolueenivasteena määritettynä. **) 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti 

3. KIRJALLISUUS 

Suomen säädöskokoelma 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 

sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. 

Valtanen A et al. (2016) Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvojen päivitys. Sisäilmastoseminaari 2016. Sisäilmayhdistys ry, Aalto-yli-

opisto, Energiatekniikan laitos. SIY Raportti 34. s. 359-363. 

Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osat I ja III, ohje 8/2016  

Ympäristö ja Terveys (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) sovel-

tamisopas. 
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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) 



  3 (3) 
 

 Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty. 

 

 

 
Kiwalab Inspecta Oy Y-tunnus 
Myyntimiehenkuja 4, 90410 Oulu PL1000 1787853-0 

Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa 00581 Helsinki 

Puh. 010 521 600 www.inspecta.fi 

kiwalab@inspecta.com  

Pölykoostumusanalyysi 
PK138 
Kiwalab, 21.2.2019 

Kiwalab 

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, luokkatilan E104 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 2. Paine-eroseuranta Paine 2, luokkatilan F206 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. Paine-eroseuranta Paine 3, luokkatilan E104 ja alapohjan välillä ke 23.1. – to 31.1.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu korostettu 
harmaalla pohjavärillä. 
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Kuva 4. Paine-eroseuranta Paine 4, varastotilan E111 ja alapohjatilan välillä ke 16.1. – ke 23.1.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu 
korostettu harmaalla pohjavärillä. 
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Kuva 5. Paine-eroseuranta Paine 5, uusintamittaus varastotilan E111 ja alapohjatilan välillä pe 8.3. – to 14.3.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. 
Viikonloppu korostettu harmaalla pohjavärillä.  
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Kuva 6. Paine-eroseuranta Paine 6, tilan F120 ja alapohjatilan välillä ke 23.1. – to 31.1.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu korostettu 
harmaalla pohjavärillä. 
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Kuva 7. Luokkatila E102, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 1 
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Kuva 8. Opettajanhuone E115, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 



LIITE 6  (9/16)   Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, EF-osa 
 WO-00730766  
 

 

 
Kiwa Inspecta 

  

 
Kuva 9. Luokkatila F103, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 3 
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Kuva 10. Luokkatila F210, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019.  Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 4. 
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Kuva 11. Luokkatila F211, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 5. 
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Kuva 12. Luokkatila E102, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 1 
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Kuva 13. Opettajanhuone E115, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019  (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan 
tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 
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Kuva 14. Luokkatila F103, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla).Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 3 
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Kuva 15. Luokkatila F210, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019.  Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 4. 
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Kuva 16, Luokkatila F211, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 5 
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