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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kirkkonummen keskuskoulun A-osan korjaustarpeita sekä si-
säilmariskejä peruskorjauksen tai muiden muutossuunnitelmien lähtötiedoiksi. Rakennuksen loppuelin-
kaaren käyttöikätavoitteeksi on asetettu noin 10 vuotta käyttötarkoituksen pysyessä samana.  
Tutkimuskokonaisuus sisälsi teknisten järjestelmien ja rakenteiden kuntoon liittyviä tutkimuksia. Teknis-
ten järjestelmien osalta on laadittu osittain erilliset raportit. 
Tutkimuksissa havaittiin sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja riskitekijöitä. Seuraavassa on esitetty 
tärkeimmät havainnot ja tulokset. 

Rakennuksen alkuperäinen osa on rakennettu 1960-luvulla ja rakennusta on laajennettu 1970- ja 1990-
luvuilla. 
Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet 
Rakennuksen alkuperäisellä osalla on alapohjan kantavana rakenteena betonilaatta yläpuolisella lastu-
villalämmöneristeellä (toja) sekä pintabetonilaatalla. Kantavan laatan alapuolista tilaa ei ole tuuletettu ja 
tilassa on paikoillaan rakennusaikaiset mikrobivaurioituneet muottilaudoitukset. Lämmöneristeen lastu-
villalevyn havaittiin olevan mikrobivaurioitunut ja lämmöneristetilasta havaittiin ilmayhteys sisäilmaan 
pintabetonilaatan ja seinien liitoskohdilta. 
Laajennusosien alapohjat on toteutettu ontelolaatoilla sekä alapuolisella solumuovieristeellä. 1970-lu-
vun tuulettamattoman alapohjan osalla läpiviennit ovat osin avoimia ja osaan hormirakenteista pääsee 
epäpuhtauksia alapohjassa olevista rakennusjätteistä ja maaperästä. 1990-luvun tuuletetussa alapoh-
jatilassa ei havaittu lämmöneristeiden osittaista irtoamista lukuun ottamatta merkittäviä puutteita. Ala-
pohjan tiivistämättömistä luukuista havaittiin pääsevän epäpuhtauksia sisäilmaan ilmavirtausten mu-
kana. 
Rakennuksen alkuperäisillä osilla on valesokkelityyppinen riskirakenneratkaisu ulkoseinän lämmöneris-
teen ulottuessa lattiapinnan alapuolelle. Riskin havaittiin toteutuneen osittain. Rakennuksen perusmuu-
rirakenteisiin kohdistuu paikoin ylimääräistä kosteusrasitusta syöksytorvista ohjatuista sadevesistä, 
mikä on aiheuttanut paikallisesti pinnoitteiden kosteusvaurioita sisäpinnoissa. Ulkoseinärakenteiden lä-
heisyydessä havaittiin myös lattiapinnoitteiden viiltomittauksissa kohonneita kosteuspitoisuuksia sekä 
mattoliiman/tasoitteen vaurioitumista. Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on yksittäisessä kohdalla 
noin perusmuurin yläosan tasalla, mikä aiheuttaa kosteusvaurioriskin kosteuden päästessä ulkoseinän 
alaosaan.  
Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
Rakennuksen ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili-rakenteita, joissa on laajennusosilla tuuletus-/ilmarako. Alku-
peräisen ulkoseinän tuulettamattomassa rakenteessa havaittiin rakenneavauksista otettujen materiaa-
linäytteiden perusteella kosteusvaurioriskin toteutuneen. 
Julkisivurakenteissa on yksittäisiä tiivistämättömiä kohtia, joiden kautta rakenteen sisäosiin pääsee yli-
määräistä kosteutta. Ylimääräistä kosteusrasitusta ulkoseinärakenteelle aiheuttaa myös syöksytorvista 
ohjatut sadevedet.  
Ulkoseinän sisäpuolisissa rakenteissa havaittiin osassa tiloista halkeamien ja liitoskohtien kautta ilma-
vuotokohtia, joten rakenteista pääsee epäpuhtauksia vaurioituneista ulkoseinämateriaaleista sisätiloi-
hin. 
Ikkunarakenteissa havaittiin puutteita karmien tilkevälien sekä ikkunoiden välisten kotelointien toteutuk-
sissa. Liitoksista havaittiin ilmavirtauksia sisätiloihin päin ja materiaalinäytteiden perusteella mikrobivau-
rioitumista. 

Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 
Välipohjien betonirakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Välipohjien korjaustarpeet kohdistuvat 
pääosin välipohjan/palo-osastoinnin lävistäviin avoimiin läpivienteihin.  
Väliseinät ovat pääosin tiili-/harkkorakenteisia sekä osin puu-/levyrakenteisia. Osa nykyisistä välisei-
nistä on vanhoja ulkoseiniä, joissa on edelleen osittain paikoillaan alkuperäiset lämmöneristeet. 1960-
luvun osan entisen ulkoseinän kohdalla havaittiin mikrobivaurioon viittaavaa hajua ja näkyviä eristeitä 
alakattotiloissa, joten epäpuhtaudet ovat yhteydessä sisäilmaan.  
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Alakattojen pintamateriaaleina on käytetty reunoistaan avoinna olevia mineraalivillalevyjä. Osa akus-
tiikkalevyistä on uusittu reunoiltaan pinnoitetuilla levyillä. Lisäksi alakattotiloissa olevien putkien eris-
teinä on osin avoimia mineraalivillaeristeitä. Avoimista mineraalivillapinnoista voi irrota kuituja sisäil-
maan. Mineraalivillakuidut aiheuttavat yleisesti erilaisia ylähengitysteiden ärsytysoireita. 
Tiloissa olevissa putkihormikoteloissa havaittiin ummehtunutta sekä paikoin mikrobivaurioihin viittaa-
vaa hajua. Hormirakenteisiin on paikoin kohdistunut vesivahinkoja ja kotelointeja on osin uusittu. Hor-
mikotelot ovat sisäilmaan yhteydessä joko avoimien yläosien kautta tai tiivistämättömien luukkujen 
kautta. 
Tilapinnoissa on havaintojen perusteella paikoin kulumisen ja ikääntymisen aiheuttamia jälkiä/vauri-
oita. Pintojen uusiminen ajankohtaista laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Märkätilojen osalta 
rakenteet ovat osin ikääntyneitä ja niihin kohdistuu uusimistarpeita. 

Vesikatot ja yläpohja 
Rakennuksen vesikattojen puurakenteet on yleisesti tuettu yläpohjan kantaviin betonirakenteisiin. Ve-
sikatteet olivat tutkimushetkellä pääosin lumen peitossa, joten katteen tarkastusta ei voitu suorittaa 
kaikilta osin. 
Yläpohjan eristeenä on mineraalivilloitus ja yläpohjan räystäänalusrakojen kautta toteutetussa tuule-
tuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita.  
Yläpohjan läpivientien ja liikuntasaumojen läheisyydessä havaittiin paikoin mikrobiperäistä hajua, mikä 
kulkeutui sisäilmaan ilmavirtausten mukana. Läpivientejä ja liitoskohtia ei ole tiivistetty kaikilta osin, 
joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on todennäköistä. 
Olosuhdeseurannat ja epäpuhtausmittaukset 
Hiilidioksidipitoisuuden seurannoissa ei havaittu toimenpiderajojen ylityksiä. Lämpötilojen ja suhteelli-
sen kosteuden arvot olivat tavanomaisia. Sisätilojen ja alapohjan välisen paine-eroseurannan perus-
teella tiloissa oli havaittavissa selkeitä alipaineisuusjaksoja, jolloin epäpuhtauksien kulkeutuminen ala-
pohjatiloista sisäilmaan on mahdollista. 

VOC-näytteitä otettiin 2 kpl, toisessa näytteessä havaittiin yksittäisen yhdisteen osalta toimenpiderajan 
ylitys. Kuitulaskeumanäytteissä havaittiin kahdessa näytteessä (yht. 6 näytettä) toimenpiderajan ylitys. 
Ilmanvaihtojärjestelmät 
Kiinteistön A-osa on varustettu koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla. Pääilmanvaihtokoneita ja palve-
lualueita on 3 kpl (A-osan kaksikerroksinen pääsiipi, liikuntasali, musiikkiluokka). Lisäksi liikuntasalin 
pukuhuoneilla on omat pienet ilmanvaihtokoneensa. Ilmanvaihtojärjestelmät on varustettu lämmön tal-
teenotolla. IV-koneet on asennettu vuosina 2001 - 2006. IV-koneiden kanavistojen ja päätelaitteiden 
käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- 
ja kunnossapitotoimenpiteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet. Järjestelmissä havaittiin 
puutteita mm. mineraalivillamateriaalien suojauksessa sekä kanavien ja suodatinasennusten tiivey-
dessä. 

Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio, koulukeskus 
Sähkö- ja tietotekniset -järjestelmät ovat eri ajankohdilta. Kiinteistön muuntamo, kojeisto ja pääkeskus 
ovat alkuperäisiä ja niiden uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson aikana. Osaan tiloista on tehty 
remontteja. A-, C- ja D-rakennuksien asennuksien käyttöikä alkaa olla lopussa ja niiden suurempaan 
uusimiseen tulee varautua. Uudemmat asennukset vastaavat hyvin nykyisiä vaatimuksia ja standar-
deja. Tarkastelujaksolla tulee myös varautua muihin alkuperäisten sähkö- ja tietoteknisten järjestel-
mien uusimiseen. 
Lämmitys- ja käyttövesiverkoston kuntoarvio, kouluk eskus 
LV-järjestelmät ovat pääosin rakennusosan rakentamisvuoden perusteella alkuperäisiä ja osin perus-
korjauksissa uusittuja. Kiinteistön A-, B-osan lattian alla kulkee vielä alkuperäisiä lämpöjohtojen runko-
linjoja. Lämmityspattereissa ei havaittu vuotoja, vaurioita tai välitöntä uusimistarvetta. Useita patteriter-
mostaatteja oli rikki. Kiinteistössä on noin 40 vuotta vanhoja vesijohtoja ja niiden uusimiseen tulee va-
rautua lähivuosina. Vesikalusteita tulee uusittavaksi vuosien varrella normaalina huoltotyönä. 
Jätevesiviemärijärjestelmät, koulukeskus 
Rakennuksen viemärit ovat osin muovia ja osin valurautaa. Viemärit ovat osin heikkokuntoisia ja niissä 
havaittiin yksittäisissä kohdissa välitöntä korjaustarvetta sekä muodonmuutoksia. 
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Pohjaviemäreiden toimivuus rakennuksen loppukäyttöikätavoitteen ajan edellyttää vähintään viemärei-
den säännöllistä huuhtelua ja mahdollisesti loppukäyttöaikana tehtäviä pienempiä korjaustoimenpi-
teitä. 
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Tutkimusajankohta:  20.12.2018–12.4.2019 
Raportointi: Maaliskuu-toukokuu 2019 
 
 

Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset:  
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoa ja korjaustarvetta 
sisäilmahaittojen osalta sekä tulevaisuuden tarpeisiin tehtävien muutosten ja peruskorjausten lähtötie-
doiksi. Tilaajan asettama loppuelinkaaren käyttöikätavoite rakennukselle on noin 10 vuotta. 
Tutkimusalueena oli koulukeskuksen A-osan rakennukset.  
  

Kuva 1.  Yleiskuva koulukeskuksen alueesta. 
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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 eri ajanjaksoina, 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 merkattu punaisella katkoviivalla. Tämän raportin tutki-
musalueena oleva A-osa on rajattu sinisellä. 
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Kuva 3.  A-rakennuksen 1.kerroksen pohjapiirustus ja eri osien rakennusvuosikymmenet. 

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: 

• Laajennus 1979 
• Laajennus ja ilmanvaihdon perusparannus 1998 

 
Tiedossa olevia korjaustöitä: 

• Sisätilojen osittainen peruskorjaus ja iv-konehuoneen korotus ja iv-koneen uusinta 2001 
• Paikallisia korjaustöitä eriaikoina havaittujen kosteusvaurioiden johdosta 
• Sisätilojen pintarakenteiden osittainen uusiminen (mm. 2.kerros aulatila, fysiikan/kemian luokkati-

lat) 
• Musiikkiluokan A122 iv-koneen 323 TK asennus 2006 
• Liikuntasalin A185 iv-koneen 322 TK asennus 2006 

 
 

 

  

1960-luvun osa 

1960-luvun osa 

1970-luvun osa 
1990-luvun osa 
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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 koh-
teella sekä tutkimuksen tavoitetta. 
 
20.12.2018 - 18.2.2019 rakenne- ja kosteustutkimukset 

Kohteessa suoritettiin rakenteisiin liittyviä tutkimuksia. Tutkittavalle alueelle suoritettiin yleiskatselmointi 
ja pintakosteuskartoitus, jonka perusteella valittiin paikat rakennekosteusmittauksille. Rakennekosteus-
mittauksia suoritettiin alapohjarakenteeseen yhteensä 4 kappaletta viiltomittausmenetelmällä. 
Yleiskatselmoinnin perusteella valittiin paikat rakenneavauksille. Rakenneavauksia suoritettiin yhteensä 
31 kappaletta, joista kohdistui maanvastaisiin ulkoseiniin 1 kpl, alapohjaan 7 kpl. ulkoseinä-/ikkunara-
kenteisiin 10 kpl, väliseiniin 4 kpl, välipohjiin 2 kpl, hormirakenteisiin 3 kpl, yläpohjaan 3 kpl ja liikunta-
saumaan 1 kpl. Rakenteiden tiiveyttä ja toteutustapaa tarkasteltiin lisäksi tarkastusluukkujen ja vastaa-
vien kautta. Rakenneavauksista otettiin yhteensä 18 kappaletta materiaalinäytteitä, joille suoritettiin mik-
robianalyysi suoraviljelymenetelmällä. Ulkoseinärakenteiden lämmöneristetiloista mitattiin kosteuspitoi-
suuksia yhteensä 5 kpl. 
Avaus ja näytteenottokohdat sekä rakennekosteusmittauspisteet on merkitty raportin liitteenä 1 olevaan 
pohjapiirustukseen. Rakenneavauskohdista selvitettiin rakenteiden ilmatiiveyttä pääosin aistinvaraisesti 
ja merkkiainekokein. Merkkiaine- ja savukokeita suoritettiin rakenteisiin yhteensä 8 kappaletta. 
 
9.1.2019 Sisäilman näytteenotot 
Yleiskatselmoinnin perusteella valittujen A-osan tilojen sisäilmasta otettiin VOC-ilmanäytteitä yhteensä 
2 kpl. 
Tammi-huhtikuu 2019, iv-tutkimukset  

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

4.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet 
Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:  
Kosteusmittaukset:  

• Pintakosteusmittari: Gann Hydrotest LG 3, mittapää B70. 
• Rakennekosteusmittari: Vaisala HM42, puikkoanturit Vaisala HM42PROBE, kaapelit (betoni) Vai-

sala 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 
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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 

 

Rakenneavaukset toteutettiin poraamalla ja käsityökaluin. Rakenneavausten tavoitteena oli selventää 
toteutunutta rakennetta sekä tutkia rakenteen kuntoa aistinvaraisesti ja tarkentavin tutkimuksin. Raken-
neavaukset toteutettiin lähtötietojen, yleiskatselmoinnin ja pintakosteuskartoituksen perusteella valittui-
hin rakenteisiin. Rakenneavausten yhteydessä oleviin rakenneleikkauspiirustuksiin on merkitty punai-
sella alueella rakenneavauksen sijoittuminen rakenteessa. 
Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin ja suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljely-
menetelmillä 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 BM-Dustlifter geeliteippien avulla kahden viikon pölylaskeumasta.  
Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa ja Vantaalla (kuidut). Tarkemmat menetel-
mäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteinä olevissa analyysivastauksissa. 

4.3 Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu 
Kiwalab on FINAS-akkreditointipalvelun 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 kansallisille tai 
kansainvälisille vertailukierroksille. Mikrobiologian osalta vuosittaisen Asumisterveystutkimuksia teke-
vien 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. Syksyllä 2017 
järjestettiin ensimmäisen kerran kansallinen vertailumittaus sisäilman VOC-määrityksiä tekeville labora-
torioille. 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. Epävar-
muutta tulokseen laboratoriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja jakaminen maljoille sekä pesäkelas-
kennan epävarmuus (henkilöiden väliset estimaatit SFS-ENV ISO 13843 standardin mukaisesti). Pesä-
kelaskennan epävarmuus on 10 % luokkaa. 
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VOC-ilmanäytteiden osalta mittausepävarmuuslaskelmissa huomioidaan näytteenottokeräimen toimin-
nan epävarmuus, laboratorion ja menetelmän harha sekä laboratorion sisäinen uusittavuus. Laborato-
rion ja menetelmän harhaa sekä laboratorion uusittavuutta on arvioitu sertifioidun referenssimateriaalin 
avulla tai laboratorion itse valmistaman kontrollinäytteen avulla. Mittausepävarmuutta arvioidaan tarvit-
taessa kyseisen yhdisteen oman mittausepävarmuuden avulla. Jos kyseiselle yhdisteelle ei ole määri-
tetty mittausepävarmuutta, tulkitaan kyseisen yhdisteen mittausepävarmuutta, joko sen funktionaalisen 
ryhmän avulla tai samankaltaisten yhdisteiden perusteella. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden huoneil-
man summapitoisuudelle laboratorion ja menetelmän harhaa on arvioitu vertaamalla tuloksia toisen ak-
kreditoidun laboratorion ilmoittamiin tuloksiin samasta tilasta otetuista näytteistä. Keskimääräinen mit-
tausepävarmuus 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. Raken-
neavauksien tekovaiheessa huomioitiin mahdollinen kontaminaatioriski siten, että avauksen viimeiste-
lyn suoritti mahdollisuuksien mukaan näytteenottaja. Työvälineet puhdistettiin jokaisen näytteenoton vä-
lillä. Näytteenotto kohdennettiin mikrobikasvuston kannalta riskialtteimpaan kohtaan. On kuitenkin huo-
mioitava, että mikrobikasvu rakennusmateriaaleissa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein osa ei välttä-
mättä ole nähtävissä. 

4.4.2 Kosteusmittaukset 
Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä. Pin-
takosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan rakenteen pintaan ja laitteistolla ha-
vaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteushavainnointi on ainetta rikkomaton menetelmä, missä sa-
masta rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoituksena saada poikkeama-alueet 
esille. Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteu-
den lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat ja teräkset sekä eri materiaalien koostumuk-
set 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 mi-
nuutin ajan, jonka jälkeen tulokset luettiin Vaisalan HM42 lukulaitteella. Menetelmässä saadaan selville 
muovimaton ja betonin välisen ilmatilan suhteellinen kosteus. Porareikämittauksissa porareiät toteutet-
tiin betonirakenteeseen eri syvyyksille rakenteen kosteusjakauman selvittämiseksi. Porareiät toteutettiin 
poraamalla betonirakenteeseen reikiä, jotka tiivistettiin muoviputkella ja ilmatiiviillä massalla. Porauksen 
jälkeen mittauspisteiden annettiin tasaantua 3 päivää, jonka jälkeen mittapisteisiin asennettiin mittapäät 
mittauksen toteuttamiseksi. Mittapäinä käytettiin Vaisalan HM40PROBE ja 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 mit-
tauksiin ei tullut mittausepätarkkuutta. Mittalaitteet on kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mit-
taukset tehtiin ohjekorteissa kuvatuilla menetelmillä. Käytetty mittalaitteisto, työmenetelmät ja olosuh-
teet 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). 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, A-osa 16.5.2019 
WO-00730766 12(113)  
 

 

 
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 

• 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 mattopin-
noitteen alapuolella.  

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

4.4.3 Mikrobianalyysit materiaalinäytteistä 
Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljelyme-
netelmillä. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty liitteenä olevien labo-
ratorion analyysivastausten yhteydessä. 

4.4.4 VOC-näytteet sisäilmasta 
Sisäilman VOC-näytteiden avulla tarkistettiin kemiallisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa ja onko si-
säilmassa haitalliseksi luokiteltuja tai materiaalien hajoamiseen viittaavia yhdisteitä. Ilmanäytteet otettiin 
yhdistelmäkeräinputkiin normaaliolosuhteissa. Ilmanäytteet on otettu oleskeluvyöhykkeeltä tilan tai huo-
neen 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 äänenkäytön 
ongelmia.  Pinnoille laskeutuneiden teollisten mineraalikuitujen määrää ja laatua tutkitaan geeliteippi-
menetelmänä. Teippinäytteet otetaan paikoista, jotka kuuluvat säännöllisen siivouksen piiriin. Teippi-
näytteet kerättiin kahden viikon laskeuma-ajalta puhtaille käyttämättömille maljoille (tai puhdistetuille 
alustoille). 

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

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden viikon aikana pin-
noille 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 sisäil-
massa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta. Työterveyslaitoksen tekemissä työympäristöselvityksissä 
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on toimistorakennuksien tuloilmakanavien keskimääräiseksi kuitupitoisuudeksi määritetty 10-30 kui-
tua/cm2. 

Kohteesta otettiin 6 kappaletta näytteitä ja tilat on esitetty liitteessä 1.  Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwa-
lab laboratoriossa Oulussa tai Vantaalla. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on 
esitetty raportin liitteessä 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 viitear-
voja tuloksille ei ole ja ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esi-
tetty 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 painesuhtei-
den vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Ilmavirtojen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia, 
kuten hiukkasia ja mineraalivillakuituja, mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, 
hajuja sekä radonia. Sisäilman ollessa voimakkaasti alipaineista ulkoilmaan nähden, saattaa näihin epä-
tiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, joiden mukana voi kulkeutua epäpuh-
tauksia sisäilmaan. Tilojen voimakas alipaineisuus voi heikentää myös oleskeluviihtyvyyttä 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 ilmanpitä-
vyys -teoksessa ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman paine-eron tavoitearvoksi ilmoitetaan 0 - 10 Pa 
alipaine (Rakennusten ilmanpitävyys, 2009), mihin viitataan myös 2018 voimaan tulleissa uuden raken-
nuksen suunnitteluohjeissa. Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta annetun Ympäristö-
ministeriön asetuksen (1009/2017) mukaan rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suunnitel-
tava siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusra-
situsta 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 ta-
sapainottaa. Hetkellinen, tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta aiheutuva ylipaineisuus on 
mahdollista, eikä se vaadi korjaustoimenpiteitä. 
A-rakennuksen osalta paine-eromittaukset keskitettiin sisätilojen ja alustatilan välisen paine-eron seu-
rantaan 1960-, 70- ja 90-luvun rakennusosilla yhteensä neljässä eri tilassa.  Mittapisteet on esitetty 
liitteessä 1 ja mittaustulokset (kuvaajat) kappaleessa 6.1. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seuran-
tajaksolla (n. 7 vrk) sisäilman ja alapohjan välistä paine-eroa 5 minuutin välein. 

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 aiheutuvaa 
oireilua. Liian kylmä sisäilma tai merkittävä vetoisuus voivat olla viitteitä ilmavuodoista, huonosti tasa-
painotetusta ilmajaosta tilassa tai johtaa materiaalien vaurioitumisriskiin, jos materiaaleihin kertyy tiivis-
tymäkosteutta.  

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 säätö-
mahdollisuus 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, 
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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) si-
säilman 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 suh-
teellisen kosteuden tulisi olla 20 – 60 %. 
Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin luokkatiloissa A123 ja A260 sekä liikuntasalissa 
A185. Mittaukset tehtiin noin 1,2 – 1,8 metrin korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 
1. Mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa liitteessä 6. Mittarit asennettiin tiloissa noin 1,2 – 1,8 
metrin korkeudelle. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7 - 14 vrk) tilojen hiilidioksidi-
pitoisuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta 5 minuutin välein. 
 

4.4.9 Hiilidioksidipitoisuusmittaukset 
Asumisterveysasetuksen (2015) mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pi-
toisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidiok-
sidipitoisuus on keskimäärin 350 ppm. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut Ympäristöministeriön asetus 
uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta määrittää sisäilman hetkelliseksi suurimmaksi hii-
lidioksidipitoisuuden suunnitteluarvoksi 1450 mg/m3 (800 ppm) ulkoilmaa suuremman hiilidioksidipitoi-
suuden. 
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  
 
Ilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin luokkatiloissa A123 ja A260 sekä liikuntasalissa A185. Mittaukset 
tehtiin noin 1,2 – 1,8 metrin korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella 
pyrittiin selvittämään, riittääkö tilojen ilmanvaihto käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitet-
tynä kuvaajissa liitteessä 6. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7-14 vrk) tilojen hiili-
dioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta 5 minuutin välein. 

 

4.4.10 Ilmamäärämittaukset 
HK Instruments PHM-V1 venttiilinsäätömittarilla suoritetut ilmamäärämittaukset suoritetaan paine-eroon 
perustuen ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Ilmamäärien laskennassa käytetään laite-valmista-
jien 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 
huppu, 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 ilmanvaihtokonei-
den palvelualueilta. Mitattuja ilmamääriä verrattiin mahdollisuuksien mukaan suunnitteluasiakirjoihin. 
Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huonekohtaisesti ja ±10 % järjestelmäkohtaisesti. 
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5. A-osa, rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

 
Kuva 4. Runkoleikkaus vuodelta 2001. Sisäpihan puoli (1960-luvun osa) on kuvassa vasemmalla. Oikealla puolella on 1970-luvun 
osa. 

5.1 Alapohjat ja maanvastaiset seinät sekä kellarikerros 
5.1.1 Rakenteet 

• Rakennus on perustettu paaluanturoilla ja betonipaaluilla kallion varaan. Sokkelit/perusmuurit ovat 
betonirakenteisia.  

• A-osan lounaispäädyssä liikuntasalin yhteydessä sijaitsee osittaista kellaritilaa. Kellaritiloissa on 
pukuhuone-/pesutiloja. 

• Alapohjat ovat osin ryömintätilallisia betonirakenteita. 1960-luvun osan alapohjarakenteessa on 
lämmöneristeenä lastuvillalevy kantavan betonilaatan ja pintalaatan välissä. Uudemmissa osissa 
lämmöneristeeksi on asennettu ontelolaattojen alapintaan solumuovi (EPS). 
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Yleisimmät rakennetyypit rakenneavausten ja lähtöti etojen perusteella: 

Alapohjarakenne AP1 ylhäältä alas kuvattuna 
(1960-luvun osa): 

1. Pintamateriaali 
2. Pintavalu 70 mm 
3. Tervapaperi 
4. Lastuvilla 130 mm 
5. Betoni 
6. Muottilaudoitus 
7. Tyhjä tila 
8. Alustäyttö 

 
 

 
Kuva 5.  Rakenneleikkaus AP1 rakenneavauksen perusteella. 

Alapohjarakenne AP2 ylhäältä alas kuvattuna 
(1970-luvun osa): 

1. Pintamateriaali 
2. Pintavalu 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. EPS-eriste 100 mm 
5. Tuulettumaton alapohjatila 
6. Alustäyttö 

 

 

 
Kuva 6.  Rakenneleikkaus AP2 rakenneavauksen perusteella. 

Alapohjarakenne AP3 ylhäältä alas kuvattuna 
(1990-luvun osa): 

1. Pintamateriaali 
2. Pintavalu 35 mm 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. EPS-eriste 150 mm 
5. Tuuletettu alapohjatila n.700-800 mm 
6. Alustäyttö / perusmaa 

 

 

 
Kuva 7.  Rakenneleikkaus AP3 rakenneavauksen perusteella. 
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5.1.2 Yleiskatselmointi 
Sisäpuolinen katselmointi 

• Alapohjan lattiapinnat ovat pääasiassa muovimatto- ja vinyylilaattapintaisia. Liikuntasalissa parke-
tin päälle on asennettu muovimatto. Märkätiloissa lattiapintana on laatoitus. Muovimattopinnoit-
teissa havaittiin yksittäisiä vaurioita mattosaumoissa. Lisäksi mattopinnoitteissa on alueita, joilla 
muovimaton kiinnitys alustaan on heikentynyt. Muovimattopinnoitteita on uusittu yksittäisissä ti-
loissa. Muovimattoja ei ole nostettu kaikilta osin seinän alaosaan ja erityisesti reuna-alueilla ulko-
seinien läheisyydessä on epätiiveyskohtia muovimatossa jalkalistan alla, mikä mahdollistaa pesu-
vesien pääsyn maton reuna-alueiden kautta pinnoitteen alapuolelle ja ulkoseinärakenteisiin. 

• Lattiapinnoilla havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja luokissa A160, A168 (kohonneet 
arvot vesipisteen läheisyydessä), A180, A176 ja 169. Tuloksia tarkennettiin viiltomittauksilla. 

• Alapohjan käyntiluukut on tiivistetty elastisella kittauksella ja 1990-luvun osan uudemman luukun 
osalta tehdasasenteisella tiivisteellä. Luukkuja sijaitsee tiloissa A125, A161, A165, A175 ja A176. 
Tilassa A176 luukun päälle on asennettu irtokalusteita ja vesipiste, mitkä joudutaan irrottamaan 
alapohjan huoltokäynnin/tarkastuksen ajaksi.  

• 1960-luvun osan luokkatilojen alapuoliseen alapohjatilaan ei ole toteutettu huoltoluukkuja tai muuta 
käyntiyhteyttä. Liikuntasalin alapohjatilassa on ilmeisesti koneellinen poistoilmanvaihto, muualla 
tuuletusta ei havaittu. 1960-luvun osan luokkatilojen käytävällä on putkikanaali, jossa on useita 
huoltoluukkuja käytävällä. Putkikanaaliin on järjestetty tuloilmayhteys rakennuksen koillispäädystä. 

• 1970- ja 1990-luvun osien alapohjatiloihin on käyntiyhteys alapohjan huoltoluukkujen kautta. 1990-
luvun osalla olevassa ryömintätilassa on tuuletus. 1970-luvun alapohjatilaan ei ole toteutettu tuu-
letusta. 

• Luukuista havaittiin alapohjatiloissa/putkikanaalissa olevan vanhoja muottilaudoituksia, rakennus-
jätettä ja muuta orgaanista materiaalia. Avatuista luukuista oli aistinvaraisten havaintojen perus-
teella voimakas ilmavirtaus sisäilmaan sekä poikkeavaa, mikrobivaurioihin viittaavaa hajua.  

• Alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty kaikilta osin lämmöneristeiden kohdalta 1970- ja 1990-luvun 
osien osalta. Alapohjaluukun läheisyydessä tilassa A164 havaittiin koko rakennuksen korkeudella 
mahdollisesti avoimena kulkeva hormi, josta on suora ilmayhteys alapohjatilan ja kerrosten/hormin 
välillä. 

• Tarkastusluukuista havaittiin alapohjan lämmöneristeenä olevan 1960-luvun osalla lastuvillalevy 
(tojax-levy) kantavan betonilaatan ja pintalaatan välissä. 1970- ja 1990-lukujen osalla lämmöneris-
teenä on ontelolaatan alaosaan kiinnitetty polystyreenieriste (EPS). Maanpinnan korkeusero lat-
tiapintaan on luukuista tehtyjen havaintojen perusteella noin 1000 mm. Alustäyttönä on hienoja-
koista hiekkaa/savea. Putkikanaaleissa on betonirakenteinen alapohja. 1960-luvun käytävän put-
kikanaalista on yhteys 1970-luvun osan alapohjatilaan putkikanaalin jatkuessa lämmönjakokes-
kusta kohti tilan A164 läheisyydessä. 

• Liikuntasalin yhteydessä olevissa kellaritiloissa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja maanvas-
taisten ulkoseinien alaosissa, suihkutiloissa olevien käsienpesualtaiden läheisyydessä sekä suih-
kutilojen tasoeron kohdalla olevan seinän alaosassa. Kohonneiden pintakosteusarvojen alueella 
havaittiin laajoja kopoalueita. Pukuhuone- ja suihkutiloissa on lattialämmitys. 
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Kuva 8 . Yleiskuva käytävältä. 

 
Kuva 9 . Yleiskuva luokkahuoneesta. 

 
Kuva 10 . Yleiskuva liikuntasalista. 

 
Kuva 11 . Yleiskuva liikuntasalin yhteydessä olevasta puku-
huone-/pesutilasta. 

 
Kuva 12.  Musiikkiluokan A122 lattia on vinyylilaattapintainen. 
Ulkoseinän vierustaa ei ole erikseen tiivistetty estämään pe-
suvesien pääsyä liitoskohdalle. 

 
Kuva 13 . Tilassa A132b lattiapinnoitetta ei ole nostettu seinän 
alaosaan ja liitoskohdassa on epätiiveyskohtia. 
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Kuva 14 . 1960-luvun osan käytävällä sijaitsee putkikanaalin 
tarkastus-/huoltoluukkuja, tila A127. 

 
Kuva 15 . Putkikanaalissa sijaitsee lämpökanavia, jotka on 
osin eristetty alumiinipinnoitetulla mineraalivillalla. 

 
Kuva 16 . Käytävän kanaalin luukusta havaittiin myös avoimia 
mineraalivillaeristeitä, vanhoja muottilaudoituksia sekä raken-
nusjätettä. 

 
Kuva 17 . 1970-luvun osan alapohjatilassa on runsaasti ra-
kennusjätettä. Pohjamaan ja lämmöneristeen välissä on noin 
200-300 mm vapaa tila. 

 
Kuva 18 . 1970-luvun osan alapohjasta havaittiin tiivistämätön 
hormi, joka kulkee todennäköisesti vesikatolle saakka avoi-
mena. 

 
Kuva 19 . 1990-luvun osan alapohjan täyttömaana on hienoa 
hiekkaa. 
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Kuva 20 . 1990-luvun osan alapohjan lämmöneristeet ovat 
osin irronneet ontelolaattojen alapinnasta. 

 
Kuva 21 . 1990-luvun osan alapohjan läpivienti on alaosiltaan 
avoin. 

 
Ulkopuolinen katselmointi 

• Maanpinta rakennuksen ympäryställä on osin asfaltoitu. Istutusten kohdalla se on osin nurmipin-
taista sekä patolevytysten alueella sepelipintaista. Maanpinnan kaadot rakennuksen ympäryställä 
ovat paikoin vähäisiä. Sisäpihan puolella olevien istutusten kohdalla maanpinta on paikoin painu-
nut rakennuksen vierustalla. 

• Liikuntasalin kohdalla ja tilan A122a sokkelissa on useita halkeamia aiemmin korjatussa pinnoit-
teessa. Muualla sokkelissa on yksittäisiä pystysuuntaisia halkeamakohtia. 

• Tilan A106 kohdalla oleva ulkopuolinen maanpinta on lattiapintaa korkeammalla. 
• Luoteissivulla (liikuntasalin ympäryställä ja 1970-luvun osan kohdalla) ulkopuolinen maanpinta on 

lähellä lattiapintaa. Seinän alaosassa/pilareiden kohdalla havaittiin paikoin kosteita alueita, joihin 
syöksytorvista ohjautuu vesikaton sadevesiä. 

• Patolevytys havaittiin tilan A106 ja liikuntasalin kohdalla. 
• Syöksytorvista tulevat vedet on osin ohjattu rännikaivoihin ja osin maanpinnalle rakennuksen vie-

rustalle. 
• Sokkelin/perusmuurin ulkopuolista tarkastelua hankaloitti osin tutkimushetkellä vallinnut lumiti-

lanne. 
 

 
Kuva 22 . Tilan A106 vierustalla maanpinta on lattiapinnan 
yläpuolella. 

 
Kuva 23 . Liikuntasalin sokkelin halkeama. 
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Kuva 24 . Liikuntasalin kohdalla oleva patolevytys on paikoin 
irronnut paikoiltaan maan painumisen aiheuttamana. 

 
Kuva 25 . Tilan A160 ulkonurkassa maanpinta on tiilimuurauk-
sen alareunan tasalla. 

 
Kuva 26 . Luoteissivulla maanpinnan korkeus tiilimuurauk-
seen on alle 300 mm noin rakennuksen puoleen väliin asti ti-
lasta A160 päin katsottuna. Tilan A176 kohdalla koillisnurkalla 
korkeus on noin 700 mm. 

 
Kuva 27 . Tilan A122a kohdalla sokkelissa halkeamia. Syök-
sytorvista tulevat vedet ohjataan maanpinnalle. 
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5.1.3 Rakenneavaukset 
Rakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Maanvastainen ulkoseinä 1 kpl 
• Alapohjat 7 kpl 

 
RA 1, alapohja, varasto, tila 103 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima 
2. Betoni 35 mm 
3. Hiekkatäyttö (täytön seassa kulkee 

putkikanavia). 
4. Betoni 
 

 
Kuva 28. Rakenneavaus RA1. 

Havainnot: 

• Alapohjarakenteen lämmöneristekerros on toteutettu hiekkatäytön avulla putkien kohdalla. Täytön 
seassa kulkee vaahtomuovieristeinen viemäriputki. 

• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. 
 

 
Kuva 29 . Rakenneavauksen sijainti varastossa. 

 
Kuva 30 . Hiekkatäytössä kulkee vaahtomuovieristeinen viemäri-
putki. 
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RA 2, alapohja, musiikkiluokka, tila A122a 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Vinyylilaatta + liima 
2. Betoni 55 mm 
3. Tervapaperi 
4. Lastuvillalevytys 140 mm 
5. Pikisively 
6. Betoni 
 

 
Kuva 31. Rakenneavaus RA2. 

Havainnot: 
• Alapohjarakenteen lämmöneristeenä on käytetty lastuvillalevyä. Lämmöneristekerroksessa kulkee 

lämpöjohtoja, joissa on havaintojen perusteella asbestipitoinen eriste. 
• Rakenneavauksesta havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa hajua.  
• Lastuvillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta  (näyte 37). 

 

 
Kuva 32 . Rakenneavauksen sijainti ulkoseinän läheisyydessä. 

 
Kuva 33 . Alapohjarakenteessa kulkee lämpöjohtoja, joissa on as-
bestipitoinen pahvieriste. 
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RA 3, alapohja, portaan alapuolinen varastotila, ti lan 125a vieressä 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta porareikärakenneavaus toteutuneen rakenteen ja raken-
teen kunnon selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Vinyylilaatta + liima 
2. Betoni 75 mm 
3. Tervapaperi 
4. Lastuvillalevytys 80 mm 
5. Pikisively 
6. Betoni (vahvuus ei tiedossa) 
7. Muottilaudoitus (vahvuus ei tiedossa) 
8. Tyhjä tila 
9. Alustäyttö 
 

 

 
Kuva 34. Rakenneavaus RA3. 

Havainnot: 
• Alapohjarakenteen lämmöneristeenä on käytetty lastuvillalevyä. 
• Avauksessa havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa voimakasta hajua. 
• Kantavan betonilaatan alapuolella havaittiin kosteusvaurioituneita muottilaudoituksia. 
• Korkeusero lattiapinnasta alustäytön pintaan on noin 1100 mm. 

 

 
Kuva 35 . RA3, alapohjassa olevia muottilautoja. 
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RA 4, alapohja, luokkatila 132b 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta porareikärakenneavaus toteutuneen rakenteen ja raken-
teen kunnon selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima 
2. Betoni 70 mm 
3. Tervapaperi 
4. Lastuvillalevytys 130 mm 
5. Betoni 
 

 

 
Kuva 36. Rakenneavaus RA4. 

Havainnot: 

• Rakenne vastaa rakenneavauksen 2 mukaista rakennetta. 
• Rakenneavauksesta havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 
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RA 5, alapohja, luokkatila 166 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima 
2. Betoni 50 mm 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. Lämmöneriste EPS 160 mm 
5. Tyhjä tila 
6. Alustäyttö 
 

 
Kuva 37. Rakenneavaus RA5. 

Havainnot: 
• Alapohjarakenteen lämmöneristeenä on käytetty polystyreenieristettä (EPS). 
• Alapohjatilasta havaittiin avauksen kohdalla ummehtuneeseen hajuun viittaavaa ilmavirtausta ala-

pohjatilasta sisäilmaan. 
 
RA 6, alapohja, liikuntasali 185 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. Rakenneavaus päätettiin betonilaattaan. Rakenneavaus toteutettiin muualla lattiapin-
noitteena olevan muovimaton viereltä. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Lakkapinta 
2. Lautalattia 43 mm 
3. Villaeriste 140 mm + koolaus 
4. Betoni, kantava laatta 

 
 

 

 

 
Kuva 38. Rakenneavaus RA6. 

Havainnot: 

• Lattiarakenteena on puukoolausten varaan toteutettu lautalattia, joka on pinnoitettu lakkaamalla.  
• Lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaeristettä, johon on muodostunut tummentumaa. 
• Rakenteessa ei havaittu rakenneavauskohdalla aistinvaraisesti vaurioitumista. 
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Kuva 39 . Rakenneavauksen sijainti liikuntasalin lattiassa. Muovi-
maton reuna-alueella on listoitus (nuoli). 

 
Kuva 40 . Alapohjan lämmöneristeenä olevassa mineraalivillassa 
on tummentumaa. 

 
RA7, osittain maanvastainen ulkoseinä, työsali 106 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin sisäkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kun-
non selvittämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 20 mm 
2. Tiilimuuraus 80 mm 
3. Villaeriste 140 mm 
4. Betoni 

 

 

 
Kuva 41. Rakenneavaus RA7. 

Havainnot: 
• Maanvastaisen ulkoseinän lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Eristekerros jatkuu lattia-

pinnan alapuolelle noin 100 mm. 
• Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä seinän alaosassa 26,9 % lämpötilassa 13,7 ̊ C. 

Ylempänä seinässä eristetilan suhteellinen kosteus oli hieman suurempi RH:n ollessa 30,3 % läm-
pötilassa 12,1 ˚C. 

• Seinärakenteen sisäosissa ei havaittu kosteussulkua/-eristystä. Perusmuurin ulkopuolelle on kui-
tenkin lisätty myöhemmin patolevytys. 

• Rakenteessa havaittiin lievää mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 
• Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 35). 
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Kuva 42 . Rakenneavauksen sijainti ulkoseinässä. 

 
Kuva 43 . Ulkoseinässä ei havaittu kosteuskatkoa. Lämmöneris-
tekerros jatkuu lattiapinnan alapuolelle. Lämmöneristeenä on 
käytetty villaeristettä. 

 
RA8, kanaalin alapohjarakenne, tila A125 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. Rakenneavaus päätettiin alempaan betonikerrokseen. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Tarkastusluukku 
2. Kanaalitila, n.500-600 mm 
3. Betoni, 15-20 mm 
4. Lastuvillalevy 50 mm 
5. Pikisively 
6. Betoni 
 

 

 
Kuva 44. Rakenneavaus RA8. 

Havainnot: 

• Kanaalin alapohjan lämmöneristeenä oleva lastuvillalevytys on suojattu ohuella betonikerroksella. 
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Kuva 45 . Rakenneavaus RA 8. 

 

5.1.4 Rakennekosteusmittaukset 
 

Viiltomittaukset 
Alapohjan muovimattopinnoitteiden alapuolisia kosteuksia mitattiin viiltomittausmenetelmällä yhteensä 
neljästä kohdasta. Viiltomittauksen yhteydessä osasta mittauspisteistä mitattiin sisäilman olosuhteet 
mittauspisteen läheisyydestä. Viiltomittausten tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittauspis-
teiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. 
Viiltomittausten kohdat määriteltiin pintakosteuskartoituksen yhteydessä havaittujen kohonneiden ver-
tailuarvojen kohdalta tai niiden läheisyydestä. 
 
Taulukko 3 . Alapohjan viiltomittausten tulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittaus-
piste 

Sijainti  Mittapään 
numero 

Lämpötila 
T (oC) 

Suhteellinen kosteus  
RH (%) 

Absoluuttinen 
kosteus abs. 

(g/m3) 

VM1 

 

Tila 160, ulkoseinän läheisyy-
destä 247 19,3 91,6 15,2 

Tila 160 sisäilma p003 20,5 26,7 4,8 

VM 2 

Tila 160, käytävän välisen sei-
nän läheisyydestä 

301 19,8 52,9 9,1 

Tila 160 p003 20,5 26,7 4,8 

VM 3 
Tila 168 301 21,3 79,3 14,8 

Tila 168, sisäilma p002 21,5 23,9 4,5 

VM 4 Tila 176 116 14,2 85,2 10,4 

 
Aistinvaraiset havainnot viiltomittauksista: 

• VM 1; Muovimaton alla oleva tasoite on pehmentynyt. Viiltomittauskohdalta havaittiin muovimaista 
hajua. 

• VM 2; Viiltomittauskohdalla havaittiin lievää pistävää hajua. Tasoite on pehmentynyt. 
• VM 3; Viiltomittauskohdalla ei havaittu aistinvaraisesti vaurioita. 
• VM 4; Viiltomittauskohdalla havaittiin pistävää hajua. 
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Kuva 46 . VM1, tasoite pehmentynyt. 

 
Kuva 47 . VM2, tasoite pehmentynyt. 

5.1.5 Merkkiaine- ja savukokeet 
Alapohjarakenteisiin suoritettiin merkkiainekokeita tiloissa 122a ja 132a. Savukoe suoritettiin kanaaliti-
laan tiloista A125 ja A174. 

Tilat olivat tutkimushetkellä alipaineisia ulkoilmaan nähden. 
 
MA1, Tila 122a (musiikkiluokka):  
 

• Merkkiainekaasu syötettiin alapohjan eristetilaan. 

 
Kuva 48. Merkkiainekoe tilassa 122a. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuolin. 
Katkoviivanuolella on esitetty pöydän takana oleva ilmavuotokohta. 
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Havainnot: 

• Alapohjan ja seinärakenteen liitoskohdassa on useita ilmavuotoreittejä alapohjan lämmöneriste-
kerroksesta sisäilmaan. 

 
MA2, Tila 132a (luokkatila):  

• Merkkiainekaasu syötettiin alapohjan eristetilaan. 
 

 
Kuva 49. Merkkiainekoe tilassa 132. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuolin. 
Merkkiaineilmaisimella varmistettiin kaasun syöttökohdan ilmanpitävyys kaasun syötön aikana. 

 
Havainnot: 

• Alapohjan ja seinärakenteen liitoskohdassa on useita ilmavuotoreittejä alapohjan lämmöneriste-
kerroksesta sisäilmaan. 

 
 
Savukokeet (SK 1 ja SK 2) , 1960-luvun osan putkikanaalitilat, tilat A125 ja A174: 

• Putkikanaaliin laskettiin kahdesta eri kohdasta merkkisavua siten, että kanaalitila täyttyi savusta. 
• Savukoe suoritettiin normaalia käyttötilannetta vastaavassa paine-erossa. Kanaalin luukut oli tii-

vistetty savukokeen aikana. 
 
Havainnot: 

• Kanaalitilasta havaittiin olevan ilmayhteys 1970-luvun alapohjatilaan tilan A164 kohdalla. 
• Kanaalin rakenneliitosten kautta ei havaittu kulkeutuvan savua sisätiloihin.  
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5.1.6 Mikrobimateriaalinäytteet 
Maanvastaisista seinärakenteista ja alapohjista otettiin yhteensä kaksi kappaletta materiaalinäytteitä 
mikrobianalysoitavaksi. Tulosten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa. Mikrobianalyysien tulok-
set on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

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

Näyte ja raken-
neavaus 

Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M35 RA 7 Mineraalivilla Osittain maanvastainen ulko-
seinä. 

106 Ei viitettä vauriosta. 

M37 RA 2 Lastuvilla Alapohja 122a Vahva viite vauri osta. 

 

5.1.7 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Rakennusten alapohjissa ja maanvastaisissa rakenteissa havaittiin korjaustarpeita sekä sisäilman laa-
tua heikentäviä tekijöitä. 
Rakennuksen alkuperäisen osan alapohjarakenteena on betonirakenteisten sokkeleiden ja anturoi-
den/paalujen varaan tuettu betonirakenteinen kantava alapohjalaatta. Sokkelipalkkien välit ovat avointa 
alapohjatilaa. Lämmöneristeenä alkuperäisellä osalla on käytetty lastuvillalevyä (tojax-levy) kantavan 
laatan ja pintalaatan välissä. Laajennusosien alapohjana on ontelolaattarakenne ja lämmöneristeenä 
on ontelolaattojen alapuolella solumuovilevy (EPS). 1990-luvun osan alapohjatilassa on tuuletus, 
muissa alapohjatiloissa tuuletusta ei ole. 
Maanvastaiset seinät ovat betonirakenteisia (kellarikerros). Työsalin (tila A106) osalla sisäverhoiluna 
osittain maanvastaisessa seinässä on tiilimuuraus ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Läm-
möneristekerros ulottuu näillä osin avausten perusteella lattiapinnan alapuolelle. 
Perusmuurien vierustat olivat tutkimushetkellä lumen peitossa eikä vierustäyttöjä pystytty kokonaisval-
taisesti arvioimaan. Ulkopuolinen maanpinta on ainakin osittain lattiapinnan tasalla tai lattiapintaa ylem-
pänä (työsalin osuus luoteisjulkisivulla ja liikuntasalin kellaritilat). Sokkeleiden ulkopuolella havaittiin pa-
tolevytys rakennuksen luoteissivulla liikuntasalin ja työsalitilan (tila A106) sivustoilla. Muualla rakennuk-
sen ympärillä ei havaittu patolevytystä eikä tilan A106 sisäpuolisessa rakenneavauksessa havaittu kos-
teuskatkoa rakenteen sisäosissa. Kyseisessä rakenneavauksessa havaittiin mikrobivaurioon viittaavaa 
hajua. Ulkoseinärakenteen alaosa on toteutettu valesokkelityyppisesti lämmöneristeen alaosan ollessa 
lattiapinnan alapuolella. Valesokkelirakenne luokitellaan nykyisin kosteustekniseksi riskirakenteeksi ra-
kenteen alaosiin herkästi muodostuvien kosteusvaurioiden vuoksi. Maanvastaisessa seinässä havaittiin 
kosteusvaurioriskin toteutuneen osittain. 
Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on osin asfaltoitu, sepelipintaista sekä nurmialuetta. Nurmipin-
taisilla alueilla on paikoin havaittavissa painumia sokkelin vierustalla. 
Perusmuurin/sokkelin korjattuihin pintoihin on muodostunut halkeamia todennäköisesti vastaaville koh-
dille kuin sokkelissa on aiemminkin ollut. Halkeamien haitta on lähinnä esteettinen.  

Alapohjan pintarakenteena on pääosin muovimatto ja vinyylilaatta. Mattojen ja vinyylilaattojen reuna-
alueita ei ole tiivistetty jalkalistojen kohdalla, mikä mahdollistaa lattian pesuvesien pääsyn pinnoitteiden 
reuna-alueiden kautta pinnoitteiden alapuolelle. Tällöin muodostuu riski pinnoitteiden alapintojen ja kiin-
nitysliimojen vaurioitumiseen sekä paikallisten mikrobikasvustojen muodostumiseen. 

Perusmuuriin ja alapohjarakenteeseen kohdistuu paikallisesti suurempaa kosteusrasitusta ulkopuolisen 
vedenohjauksen puutteellisesta toimivuudesta johtuen. Syöksytorvista tulevat sadevedet on paikoin oh-
jattu rännikaivoihin ja paikoin maanpinnoille. Alueilla, jossa syöksytorvista kulkeutuvat vesikaton poisto-
vedet ovat ohjautuneet/roiskuneet ulkoseinä- ja sokkelirakenteeseen, havaittiin näkyviä jälkiä normaalia 
suuremmasta kosteusrasituksesta. Ulkopuoliset sadevedet voivat kulkeutua kapillaarisesti sokkelira-
kenteen läpi lattiarakenteeseen mahdollistaen olosuhteet lattiapinnoitteiden ja kiinnitysliimojen vaurioi-
tumiseen sekä mikrobikasvuston syntymiselle.  

Lattiapinnoilla havaittiin pääasiassa ulkoseinärakenteiden läheisyydessä kohonneita pintakosteusarvoja 
tiloissa A160, A168, A169, A176 ja A180. Tarkentavissa viiltokosteusmittauksissa havaittiin pinnoitteen 
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alapuolisen suhteellisen kosteuden olevan koholla tiloissa A160, A168 ja A176. Tiloissa 160 ja 176 kos-
teus on todennäköisesti peräisin ulkopuolisen kosteuden pääsystä sokkelirakenteen läpi pinnoitteen 
alapuolelle. Viiltomittauksissa havaittiin osittain mattoliiman/tasoitteen vaurioitumiseen viittaavaa ha-
jua/tasoitteen pehmentymistä. 
Alapohjarakenteessa on huolto-/tarkastusluukkuja alapohjan ryömintätilaan 1970- ja 1990-luvun osissa. 
1960-luvun osalla luukuista on yhteys luokkatilojen ja aulatilan A125 putkikanaalitiloihin. 

1960-luvun osan putkikanaaleissa on rakennusjätteitä, runsasta pölykertymää sekä mineraalivillalla 
eristettyjä putkia. Kanaalitiloista havaittiin mikrobiperäistä hajua sekä ilmavirtaus sisätiloihin päin luuk-
kujen ollessa avoimia. Kanaalitilaan on toteutettu ulkoilmayhteys tilan A137 kohdalta. Kanaalitilan savu-
kokeessa ei havaittu kanaalin rakenteiden liitosten kautta ilmayhteyttä sisäilmaan. 

1960-luvun osan luokkatilojen alapuolisissa tiloissa havaittiin rakenneavausten yhteydessä muotti-
laudoitusten olevan paikoillaan kantavan laatan alapuolella. Alapohjatiloissa ei havaittu olevan tuule-
tusta. Rakenneavauksista havaittiin alapohjatiloista sisätilaan päin voimakasta mikrobivaurioihin viittaa-
vaa hajua. Alapohjan betonilaattojen välissä oleva lastuvillalevyyn voi muodostua kosteusvaurioitumista 
ulkopuolisen kosteuden päästessä lämmöneristekerrokseen esimerkiksi vesivahinkojen tai kapillaari-
kosteuden vaikutuksesta sekä rakenteen valmistusvaiheessa betonin sisältämän kosteuden vaikutuk-
sesta. Riskin havaittiin toteutuneen alapohjan rakenneavauksista havaittujen tummentumien, mikrobi-
peräisen hajun sekä materiaalinäytteessä havaitun mikrobivaurioon viittaavaan vahvan viitteen vuoksi. 
Alapohjan eristetilaan syötetyssä merkkiainekokeessa havaittiin eristetilasta olevan ilmayhteys sisätiloi-
hin pintabetonilaatan ja seinän liitoskohdalta, joten epäpuhtauksien pääsy lämmöneristekerroksista si-
säilmaan on todennäköistä.  
Alapohjarakenteen lämmöneristeen alapuolella olevan pikisivelyn tarkoituksena on ollut estää alapoh-
jasta peräisin olevan kosteuden siirtyminen ylemmäs rakenteessa. Pikisivelyn keskimääräinen tekninen 
käyttöikä on ylittynyt ja sivelyn lävitse pääsee todennäköisesti siirtymään kosteutta. Alapohjan läm-
möneristeen kosteusvaurioriskin toteutumista on lisäksi edesauttanut rakenneavausten perusteella osit-
tain alapohjarakenteesta puuttuva pikisively, jolloin kosteus on päässyt nousemaan alapohjatilasta läm-
möneristekerrokseen vähintään diffuusion avulla.  
1970-luvun osan alapohjan ryömintätila on matala ja täyttömaana on hienoa hiekkaa/soraa. Tilan ma-
taluudesta johtuen tilan laajamittainen tarkastaminen/huoltaminen on hankalaa. Alapohjatilassa on ra-
kennusjätteitä, joihin osaan on muodostunut mikrobivaurioitumista. Alapohjan läpiviennit ovat osin avoi-
mia ja niissä on havaittavissa putkihormien kohdalla osittain ilmavirtausten aiheuttamia tummentumia 
hormeissa olevissa mineraalivilloissa. Rakenneavauksesta havaittiin ilmavirtauksen mukana tulevan si-
sätiloihin päin ummehtunutta hajua. 
1990-luvun osan alapohjan ryömintätilaan on toteutettu huoltoyhteys käyntiluukun kautta. Luukun päälle 
on sijoitettu kiinteitä kalusteita ja vesipiste, jotka täytyy poistaa/irrottaa huoltokäyntiä varten. Alapohjan 
täyttömaana on hienoa hiekkaa/savea. Alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty alapuolisilta osiltaan. Ala-
pohjan lämmöneristeet ovat osin irronneet ontelolaattojen alapinnoista, jolloin laattojen alapintaan voi 
kondensoitua kosteutta sopivissa olosuhteissa. Tilassa ei havaittu rakennusjätteitä ja tila on tuuletettu. 
Liikuntasalin yhteydessä olevien kellaritilojen (puku-/pesuhuonetilat) maanvastaisten seinien alaosissa 
ja seinien läheisyydessä olevissa lattiapinnoissa havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja 
sekä pääosin kyseisillä alueilla seinien laattapinnoissa laajoja kopoalueita. Seinien alaosien kosteus on 
todennäköisesti peräisin maaperän/anturan kautta kulkeutuneesta kapillaarisesta kosteudesta. Kysei-
sellä kohdalla perusmuurin ulkopuolella on patolevytys. 
Liikuntasalin lattiarakenteessa on betonilaatan yläpuolella oleva mineraalivillainen lämmöneristys ja 
puukoolaus. Rakenteen rakenneavauksesta havaittiin lämmöneristeessä tummentumaa, mikä on osin 
aiheutunut lämmöneristekerroksen ilmavirtausten mukana kulkeutuneista pölyistä sekä mahdollisesti 
osin alapohjasta peräisin olevasta kosteudesta. Liikuntasalin nykyisenä pinnoitteena on lakatun lauta-
lattian päälle asennettu tiivis muovimatto, mikä estää kosteuden haihtumista alapohjarakenteesta/eris-
tetilasta sisäilmaan aiheuttaen kosteusvaurioriskin eristeisiin/puurakenteisiin, mikäli eristeeseen pääsee 
siirtymään kosteutta alapohjatilasta päin.  
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Toimenpide-ehdotukset: 
Kevyet, käyttöä turvaavat toimenpiteet, joilla rakennuksen elinkaarta ja käyttöä voidaan jatkaa noin 10 
vuotta, jos laajempia peruskorjaustoimenpiteitä ei tehdä: 

 
• Alapohjan luukkujen tiivistäminen 
• Alapohjatilojen alipaineistaminen epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sisätiloihin. 
• Alapohjan läpivientien tiivistäminen 
• 1960-luvun osan alapohjan ja seinien liitoskohtien tiivistäminen 
• Kohonneiden viiltomittausalueiden (tilat A160, A168 ja A176) kohdalla olevan lattiapinnoitteen uu-

siminen ja alusrakenteen kuivattaminen. 
• Syöksytorvien vedenohjauksen parantaminen.  
• 1990-luvun osan alapohjan lämmöneristeiden uudelleen kiinnitys 
• Maanpinnan kallistusten korjaus mahdollisuuksien mukaisesti. 
• Pesuvesien pääsyn estäminen lattiapinnoitteiden reuna-alueille varmistavana toimenpiteenä. 
• Sokkelin pinnoitteiden halkeamakohtien korjaus laajemman pinnoitevaurion estämiseksi. 

 
• Liikuntasalin kellaritilojen pintarakenteiden uusiminen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
• Liikuntasalin lattian uusiminen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
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5.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
5.2.1 Rakenteet 

• Rakennuksen alkuperäisenä ulkoseinärakenteena (1960-luvun osa) on toiminut tuulettumaton tii-
lirakenteinen ulkoseinä ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaeristettä.  

• Laajennusosan (1970-luvun osa) ulkoseinät ovat lähtötietojen perusteella tiiliverhoiltuja ja sisäpuo-
lena on kahi-tiilimuuraus. Ulkoverhoilun takana on ilmarako ja mineraalivillainen lämmöneriste. 

• Viimeisimmän laajennusosan osalla (1990-luvun osa) julkisivut ovat lähtötietojen perusteella tiili-
verhoiltuja ja sisäkuorena on kahi-harkkomuuraus. Ulkoverhoilun takana on tuuletusrako ja tuulen-
suojalevy. 

• Tilassa A2568/A259 oleva julkisivun kaari on teräsrunkoinen ja mineraalivillaeristeinen. Kaari on 
rakennettu vuonna 1998 laajennustöiden yhteydessä. 

• Havaintojen perusteella julkisivujen korjaus on toteutettu lämpörappauksella yksikerroksisen osan 
ja liikuntasalin osalta. 

• Ikkunat ovat havaintojen perusteella uusittu puurakenteisiksi MS-tyypin ikkunoiksi vuonna 1998. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 

US 1 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna 
(1960-luvun osa): 

1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Lämmöneristekerros (villa) 140 mm 
3. Tiilimuuraus 130 mm 
4. Pintamateriaali 

 
Rakenne on alkuperäinen ulkoseinärakenne 

 
Kuva 50. US1, rakenneleikkaus. 

US 2 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna 
(1970-luvun osa): 

1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Ilmarako 15 mm 
3. Lämmöneristekerros (villa) 125 mm 
4. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
5. Pintamateriaali 

 

 

 
Kuva 51.  US2, rakenneleikkaus. 
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US 3 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna 
(1990-luvun osa): 

1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Tuuletusrako 30 mm 
3. Tuulensuojalevy 30 mm 
4. Lämmöneristekerros (villa) 125 mm 
5. Runkoponttiharkko 130 mm 

 
 

 
Kuva 52. US3, rakenneleikkaus 

5.2.2 Yleiskatselmointi 
 
Julkisivut ja ikkunat, ulkopuoli 

• Julkisivut ovat pääosin tiilimuurausta, osin yläpohjan kohdalla kuitusementtilevytystä. Ikkunoi-
den yläpuolisen palkin kohdalla on peltiverhous. 

• Porrashuoneiden A180 ja A184 ulko-ovien kynnyspelti puuttuu, mikä mahdollistaa ulkopuolisen 
kosteuden pääsyn seinärakenteeseen. 

• 1970- ja 1990-luvun osien julkisivumuurauksen alareunoissa on pystysaumoissa tuuletusraot. 
1960-luvun osalla tuuletusrakoja ei ole. 
 

 
Kuva 53 . Yleiskuva sisäpihan puoleisesta kaakkoisjulkisi-
vusta. 

 
Kuva 54 . Rakennuksen yläpohjan kohdalla on kuitusementti-
levytys. 
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Kuva 55 . Rakennuksen luoteissivulla oleva ulkoseinän laa-
jennuskaari. 

 

 
Kuva 56 . Rakennuksen pääty rakennusosat eroteltuna. Va-
semmalla 1960-luvun osa, keskellä 1970-luvun osa ja oikealla 
1990-luvun osa. 

 
Kuva 57 . Porrashuoneen A180 ja A184 ulko-ovessa ei ole 
kynnyspeltiä estämässä veden pääsyä rakenteeseen. 

 
Kuva 58 . Yleiskuva vesikaton liikuntasalin julkisivusta. 

 
Kuva 59 . Liikuntasalin kohdalla olevan vesikaton ylösnosto-
pellitysten reuna-alueilla olevissa rappauspinnoissa on pai-
koin vaurioitumista. 

 
Kuva 60 . Liikuntasalin julkisivurappaus on osin vaurioitunut. 

1960 1990 

1970 
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Kuva 61 . Syöksytorvista ohjatut vedet ovat paikoin kastelleet 
julkisivun alaosan rakennetta. 

 
Kuva 62 . Laajennuskaaren kohdalla olevat pellitykset ovat 
osin avoimia ja mahdollistavat kosteuden pääsyn liitoskohtien 
kautta ulkoseinärakenteeseen. 

 
Kuva 63 . 1960-luvun osan tiilimuurauksen saumat ovat osin 
rapautuneita kosteusrasitetuimmilta alueilta. 

 
Kuva 64 . Yleiskuva sisäpihan puoleisista ikkunoista. 

 
Kuva 65 . Ikkunoiden ulkopuolisten puuosien pinnoitteet ovat 
osin kuluneita luoteisjulkisivulla 

 
Kuva 66 . Ikkunoiden pielien listoitusten kohdalla on rakoja 
lämmöneristetilaan. Vesipellin reunan liitos ei ole tiivis. 
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Ulkoseinät ja ikkunat, sisäpuoli 

• Ulkoseinien sisämuurauksissa on paikoin yksittäisiä halkeamia. Halkeamien yhteydessä on ha-
vaittavissa osittain jälkiä ilmavuodoista rakenteen läpi sisäilmaan. Halkeamien kohdalla havait-
tiin lämpökamerakuvauksissa viileämpiä alueita (halkeamia mm. tiloissa A160 ja 132). Lämpö-
kuvauksessa havaittiin myös tilojen A211 ja A212 väliseinän liitoskohdalla kylmä alue sekä il-
mavirtausta sisätiloihin päin. 

• Ikkunoiden sisäpuolisissa pistokoeluonteisessa lämpökameratarkastelussa havaittiin yksittäi-
sissä kohdissa ikkunakarmien eristyksissä ja ikkunoiden välisissä kotelorakenteissa läm-
möneristyspuutteita. Puitteiden tiivisteissä havaittiin yksittäisiä puutteellisia kohtia. 

• Ikkunoiden heloituksissa on yksittäisiä puutteita, heloitukset ovat rikkinäisiä tai niitä puuttuu. 
Osa heloituspuutteista mahdollistaa veden pääsyn karmitilaan. 

• Tilan A166 väliseinän ja ulkoseinän liitoskohdalla olevan pilarin viereisissä ulkoseinärakenteissa 
on pinnoitevauriota sekä hieman kohonneita pintakosteusarvoja. 

• Tilassa A181 olevan ilmanvaihtokanavan läpivientiä ulkoseinään ei ole tiivistetty. Läpiviennin 
kohdalta havaittiin ilmavirtaus sisätiloihin päin. 
 

 
Kuva 67.  Tilan 268 ulkoseinän nurkka-alueella on halkeamia. 

 
Kuva 68.  Ulkoseinärakenteissa on yksittäisissä kohdissa 
halkeamia, tila 132. 

 
Kuva 69 . Tilan 166 pinnoitevaurioita syöksytorven läheisyy-
dessä. 

 
Kuva 70 . Tilan A125 ikkunan alapuolisessa lastulevyssä on 
kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. 
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Kuva 71 . Yleiskuva 1970-luvun osan uusitusta ikkunasta. 

 
Kuva 72 . 1960-luvun osan ikkunat on uusittu laajennustöiden 
yhteydessä. 

 
Kuva 73 . Ikkunoiden pielirakenteissa on paikoin pinnoitteiden 
vaurioita, kohdissa ei havaittu kohonneita pintakosteuden ver-
tailuarvoja. 

 
Kuva 74 . Osasta ikkunoista on rikkoutunut/puuttuu aukipito-
heloitus, jolloin ulkopuite jää osin auki ja karmiväliin pääsee 
vettä. 

 
Kuva 75 . Porrashuoneen A180 ulko-oven viereisissä raken-
teissa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja. 
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5.2.3 Rakenneavaukset 
Ulkoseinärakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Ulkoseinät ja ikkunat 10 kpl 
• Liikuntasauma 1 kpl 

 
RA 9, ikkunalista, käytävä 103 
Rakenneavaus toteutettiin ikkunan ja ulkoseinän liitoskohtaan toteutuneen rakenteen ja rakenteen kun-
non selvittämiseksi. 

Havainnot: 
• Ikkunan ja ulkoseinän liitoskohdan tilkeväli on eristetty pellavatilkkeellä. Liitoskohtaa ei ole tiivis-

tetty sisäpuolelta massauksella. 
• Rakenteessa ei havaittu näkyviä vaurioita. Avauksesta havaittiin lievä mikrobivaurioihin viittaava 

haju. 
• Pellavatilkkeestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite mikrobivauriosta (näyte 34). 

 
RA 10, ulkoseinä, musiikkiluokka 122a 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi noin 350 mm korkeuteen lattiapinnasta. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 20 mm 
2. Tiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 100 mm 
4. Pikisively 
5. Betoni 
 

 

 
Kuva 76. Rakenneavauksen RA10 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 32,4 % lämpötilassa 12,4 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Villaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite  mikrobivauriosta (näyte 36). 
• Betonirakenteisen sokkelin sisäpinnassa havaittiin kosteuseristeenä toimiva pikisively 
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Kuva 77 . Rakenneavauksen sijainti ulkoseinärakenteessa. 

 
Kuva 78 . Rakenneavauksesta havaittiin pikisively ulkokuoren si-
säpinnassa. 

 
RA 11, ulkoseinä, luokka 132 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla 
sisältä päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 20 mm 
2. Tiili 130 mm 
3. Lämmöneristekerros 100 mm 
4. Tiili 

 

 

 
Kuva 79. Rakenneavauksen RA11 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 
• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 39,2 % lämpötilassa 10,0 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Mineraalivillaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 

39). 
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RA 12, ikkunoiden välinen kotelointi, luokka 162 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Lastulevy 
2. Muovikalvo 
3. Mineraalivillaeriste 
4. Pystyrunkopuu ikkunoiden välissä 
5. Ulkopuolen verhousrakenteet 

 

  
Kuva 80. Rakenneavauksen RA12 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 
• Ikkunoiden välikoteloinnin lämmöneristeenä sekä tilkkeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Ikkunoiden runkopuiden kosteus vaihteli tutkimushetkellä välillä 10,5 – 12,5 painoprosenttia ollen 

normaalilla tasolla. 
• Tilkkeestä ja pystyrungosta otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin viitteitä mikrobivaurioista 

(näytteet 42 ja 43). 
 

 
Kuva 81 . Villaeristeissä on ilmavuotoihin viittaavaa tummentu-
maa. 

 
Kuva 82 . Ulkopuolisissa puuosissa on viitteitä rakenteen kastu-
misesta. 
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RA 13, ulkoseinä, luokka 215 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Tiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 100 mm 
4. Tiili 

 

 

 
Kuva 83. Rakenneavauksen RA13 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 
• Ulkoseinä on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 38,5 % lämpötilassa 9,7 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta (näyte 45). 

 
RA 14, ulkoseinä, luokka 248 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Kahitiili 130 mm 
3. Lämmöneriste n. 90 mm 
4. Tiili 

 

 

 
Kuva 84. Rakenneavauksen RA14 mukainen ulkoseinärakenne. 
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Havainnot: 

• Ulkoseinä on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 32,3 % lämpötilassa 9,6 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Villasta otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivauriosta (näyte 46). 

 
RA 15, ikkunoiden välinen kotelointi, luokka 268 
Ikkunoiden väliseen kotelointiin toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Lastulevy 
2. Lämmöneriste (EPS) 
3. Vaneri 
4. Ulkopuolen verhousrakenteet 

 

 
Kuva 85. Rakenneavauksen RA15 mukainen rakenne. 

 
Havainnot: 

• Ikkunan kotelointi on puurakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty EPS-eristettä.  
• Ulkopinnassa on tuulensuojana toimiva vaneri. Vanerin kosteus oli tutkimushetkellä 22,9 paino-

prosenttia. Karmirakenteissa kosteus vaihteli välillä 9,0 – 12,9 painoprosenttia. 
• Vanerin sisäpinnassa ja karmirakenteissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä ja mikrobivaurioitu-

mista. 
• Karmin puurakenteesta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite  mikrobivauriosta 

(näyte 49). 
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Kuva 86 . Ikkunoiden välisen koteloinnin rakenneavaus RA 15. 

 

 
RA 16, ulkoseinä, luokka 268 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. 
 
Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla si-
sältä päin kuvattuna: 

1. Maali + tasoite 
2. Kahitiili 115 mm 
3. Lämmöneriste n. 150 mm 
4. Tuulensuojalevy tai muu kova 

materiaali 
5. Tuuletusrako 
6. Julkisivumuuraus 

 

 

 
Kuva 87. Rakenneavauksen RA16 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinä on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 28,2 % lämpötilassa 11,1 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 50). 
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RA 17, ikkunoiden välinen kotelointi, luokka 211 
Ikkunoiden väliseen kotelointiin/tilkeväliin toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen 
kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Karmivälit on tiivistetty polyuretaanivaahdotuksin. 
• Polyuretaanivaahdotuksissa on yksittäisiä epätiiveyskohtia toimien mahdollisesti ilmavuotoreit-

teinä. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 

 

 
Kuva 88 . Ikkunaväli on tiivistetty polyuretaanivaahdolla. 

 
Kuva 89 . Vaahdotuksissa on aistinvaraisten havaintojen perus-
teella yksittäisiä epätiiveyskohtia ja mahdollisia ilmavuotoreittejä. 

 
RA 18, ulkoseinän liikuntasauma, tila 106 
Liikuntasauman kohdalle toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvit-
tämiseksi. 
Havainnot: 

• Liikuntasauma on peitetty listalla. 
• Liikuntasauman kohtaa ei ole tiivistetty elastisella massalla tai vastaavalla. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 

 

 

Kuva 90 . Liikuntasauman kohta. 

 
Kuva 91 . Liikuntasauman kohdalla ei ole tiivistemassausta. 

RA 19, ikkunan alapuolinen rakenne, tila 125 
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Ikkunan alapuolisen rakenteen toteutustapaa ja kuntoa tarkasteltiin ulkoapäin tehdyllä rakenneavauk-
sella. Rakenneavaus jouduttiin päättämään todennäköisesti asbestipitoisen tuulensuojalevyn vuoksi 
tuulensuojalevytykseen.  

Havainnot: 
• Julkisivuverhouslevynä olevan kuitusementtilevyn takana on toinen tuulensuojana toimiva kuituse-

menttilevy. 
• Levyrakenteissa ei havaittu näkyviä vaurioita. 

 

 
Kuva 92 . Ulomman julkisivuverhouksen takana on toinen kuitu-
sementtilevy. 

 
Kuva 93 . Vaahdotuksissa on aistinvaraisten havaintojen perus-
teella yksittäisiä epätiiveyskohtia ja mahdollisia ilmavuotoreittejä. 

5.2.4 Rakennekosteusmittaukset  
 
Lämmöneristetilojen kosteusmittaukset 
Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä ja erillisillä porareikämittauksilla lämmöneristeti-
loista mitattiin kosteuspitoisuuksia. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittauspisteiden si-
jainnit on esitetty liitteessä 1. 

 
Taulukko 5. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (°°°°C) 

Suhteellinen kos-
teus 

(RH %) 

Absoluuttinen kos-
teus abs. (g/m 3) 

Sisäilma A215 14,0 25,8 3,1 

RA 10 Ulkoseinä / eristetila 12,4 32,4 3,6 

RA 11 Ulkoseinä / eristetila 10,0 39,0 3,7 

RA 13 Ulkoseinä / eristetila 9,7 38,5 3,6 

RA 14 Ulkoseinä / eristetila 9,6 32,3 3,0 

RA 16 Ulkoseinä / eristetila 11,1 28,2 2,9 

KM 1 

Ulkoseinä / eristetila, A169 21,3 19,9 3,7 

Sisäilma A169 21,8 14,0 2,7 

Lämmöneristemittausten tulokset olivat normaalilla tasolla vuodenaika huomioiden. 
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5.2.5 Merkkiainekokeet 
Ulkoseinärakenteisiin suoritettiin merkkiainekokeita tiloissa A122a, A132b ja A268. 

Tilat olivat tutkimushetkellä alipaineisia ulkoilmaan nähden. Hetkellinen paine-ero tutkimushetkellä noin 
-1…-4 Pa sisätilan ollessa alipaineinen. 
 
MA3, Tila A122a (luokkahuone): 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristekerrokseen. 

 
Kuva 94. Merkkiainekoe tilassa A122a. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuo-
lin.  

 
Havainnot: 

• Tilassa havaittiin ilmavuotoreittejä ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan ikkunapenkin alla ulkoseinän 
ja ikkunan liitoskohdassa sekä patterikiinnityksen kohdalta. 
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MA4, Tila A132b (luokkahuone): 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristekerrokseen. 
 

 
Kuva 95. Merkkiainekoe tilassa A132b. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuo-
lin. 

 
Havainnot: 

• Tilassa havaittiin ilmavuotoreittejä ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan ulkoseinän ja alapohjaraken-
teen liitoskohdissa. 
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MA5, Tila A268 (luokkahuone): 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristekerrokseen. 
 

 
Kuva 96. Merkkiainekoe tilassa 268. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuolin. 

 
Havainnot: 

• Seinärakenteesta havaittiin lukuisia ilmavuotokohtia seinän halkeamista ja ikkunan alaosassa. 
Merkkiainekaasu ei todennäköisesti levinnyt laajalle alueelle seinärakenteeseen/lämmöneristeti-
laan kaasunsyöttöreiän läheisyydessä olevien lukuisien vuotokohtien vuoksi. Ulkoseinäraken-
teessa on todennäköisesti ilmavuotoreittejä havaittua määrää enemmän pidemmällä rakenteessa. 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristekerrokseen. 
 

  



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, A-osa 16.5.2019 
WO-00730766 52(113)  
 

 

 
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 

5.2.6 Mikrobimateriaalinäytteet 
Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 9 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 ja raken-
neavaus 

Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M34 RA9 Pellavatilke Ulkoseinä / ikkunatilke A103 H eikko viite vauriosta 

M36 RA10 Mineraalivilla Ulkoseinä A122a Heikko viit e vauriosta 

M39 RA11 Mineraalivilla Ulkoseinä A132 Ei viitettä vauriosta 

M42 RA12 Puu Ulkoseinä / ikkunan pysty-
karmi 

A162 Viite vauriosta 

M43 RA12 Mineraalivilla Ulkoseinä / ikkunan tilke A 162 Viite vauriosta 

M45 RA13 Mineraalivilla Ulkoseinä A215 Viite vaurio sta 

M46 RA14 Mineraalivilla Ulkoseinä A248 Ei viitettä vauriosta 

M49 RA15 Puu Ulkoseinä / ikkunan pysty-
karmi 

A268 Heikko viite vauriosta 

M50 RA16 Mineraalivilla Ulkoseinä A268 Ei viitettä vauriosta 
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5.2.7 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Ulkoseinärakenteissa havaittiin korjaustarpeita sekä sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavia teki-
jöitä. 

Rakennuksen kantavana rakenteena on pilari-palkkirakenne. Ulkoseinärakenteena on tiili-villa-tiili -ra-
kenne, jossa on laajennusosien osalta tuuletusrako julkisivumuurauksen taustalla. Ulkoseinän läm-
möneristeenä on mineraalivilla. Yläpohjan kohdalla julkisivumateriaalina on kuitusementtilevytys. 

Matalan 1.kerroksisen osan ja liikuntasalin ulkoseinät on osittain uusittu. Uutena julkisivurakenteena on 
lämpörappaus. 1960- ja 1970-luvun osien ikkunat on uusittu laajennus-/muutostöiden yhteydessä. 
Ulkoseinän alaosaan kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta syöksytorvien roiskevesien vuoksi, mikä 
on aiheuttanut julkisivupintaan värimuutosta. Ylimääräinen runsas paikallinen kosteus aiheuttaa riskin 
mikrobivaurioiden syntymisestä lämmöneristetilaan. Tilan A166 ulkoseinän sisäpuolen alaosaan on 
muodostunut rakenteen lävitse kulkeutuneen kosteusrasituksen aiheuttamaa värimuutosta. 
Julkisivun pellitysten liitoskohdilla ja ikkunoiden pielirakenteissa on paikallisia avoimia kohtia, joista pää-
see viistosateella kosteutta seinän lämmöneristetilaan. 
Porrashuoneiden A180 ja A184 ulko-ovien ulkopuolinen kynnysrakenne on avoin, mikä mahdollistaa 
kosteuden pääsyn seinän sisäpuolelle. Kosteutta havaittiin päässeen tilan A180 oven sisäpuolisiin pie-
lirakenteisiin. Lämmöneristetilaan päässyt kosteus aiheuttaa riskin mikrobivaurioiden muodostumiselle 
lämmöneristeisiin.  
Tiili-villa-tiili -rakenne ilman tuuletusrakoa luokitellaan nykyisin riskirakenteeksi sen kosteusteknisen toi-
mivuuspuutteen vuoksi. Tiili on huokoinen julkisivumateriaali, josta viistosade kulkeutuu lämmöneriste-
tilaan nopeastikin sateen voimakkuudesta riippuen ja siirtyy tiilissä ja laastipurseissa kiinni oleviin läm-
möneristemateriaaleihin, joihin muodostuu mikrobivaurioriski. Kyseinen rakenne on ollut rakentamisai-
kana yleisesti hyväksytty ja käytetty rakenneratkaisu. Rakenneavauksista otetuissa lämmöneristeiden 
materiaalinäytteissä havaittiin osassa viitteitä mikrobivaurioista, joten riski on ainakin osin toteutunut 
1960-luvun osalla. Laajennusosilla otetuissa materiaalinäytteissä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioista, 
joten lämmöneristeiden vaurioitumista on ainakin osin estänyt julkisivumuurauksen taustalla oleva tuu-
letusrako. Lämmöneristetiloista mitatuissa suhteellisen kosteuden mittauksissa ei havaittu kohonneita 
kosteuspitoisuuksia. 
Tilassa 122a havaittiin julkisivumuurauksen taustapinnalla kosteuskatkona pikisively, mikä on osin es-
tänyt ulkopuolisen kosteuden pääsyä lämmöneristetilaan. Pikisivelyn tekninen käyttöikä on jo kuitenkin 
ylittynyt, mikä mahdollistaa osin kosteuden pääsyn sivelyn lävitse, kun pikisivelyn vedeneristysominai-
suudet on menetetty.  
Ulkoseinän sisäpuolisissa muurauksissa on osassa tiloista halkeamia sekä yksittäisiä tiivistämättömiä 
läpivientejä, joista on havaittavissa ilmavirtauksia sisätiloihin päin. Ulkoseinärakenteen ilmanpitävyyttä 
tarkasteltiin myös merkkiainekokeiden avulla. Merkkiainekokeissa havaittiin vuotokohtia lämmöneriste-
tilasta sisäilmaan halkeamakohtien lisäksi lattian ja ulkoseinän sekä ikkunaliitosten kautta. Ilmavirtaus-
ten mukana sisätiloihin pääsee rakenteiden kautta vaurioituneista materiaaleista epäpuhtauksia, kun 
rakennuksen sisätilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden.  
Julkisivurappauksessa on yksittäisessä kohdassa pinnoitevauriota, mikä mahdollistaa rappauksen laa-
jemman vaurioitumisen kosteuden päästessä rappauksen taustapinnalle laajemmin. 
Ikkunoiden ulkopuolisten puuosien pinnoitteet ovat osin kuluneita rakennuksen luoteisjulkisivulla. Muu-
toin ikkunoiden ulkopuolisissa osissa ei havaittu vaurioitumista liitoskohtien osin avonaisia kohtia lukuun 
ottamatta. 
Ikkunoiden pistokoeluontoisissa lämpökameratarkasteluissa havaittiin ikkunoiden ja ulkoseinärakentei-
den välisissä liitoksissa/lämmöneristyksissä yksittäisissä kohdissa puutteita. Tuuletusikkunoiden heloi-
tukset ovat osittain rikkoutuneita, jolloin ulkopuite ei tiivisty ulkopintaa vasten ja karmiväliin pääsee vettä. 
Tilassa A125 olevan lähes maahan saakka ulottuvan ikkunan alapuolisen puurakenteen sisäverhouk-
sena olevaan lastulevyyn on muodostunut hieman kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Kosteus on 
todennäköisesti peräisin ikkunan sisäpintaan tietyissä olosuhteissa kondensoituneen veden aiheutta-
maa. 
Ikkunoiden liitoskohtien ja välikotelointien rakenneavauksissa havaittiin kosteutta päässeen kotelointien 
sisäpuoliseen tilaan, joissa lämmöneristeenä on ikkunoiden uusimisajankohdasta riippuen mineraali-
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villa, solumuovilevy tai polyuretaanivaahdotus. Rakenteista otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin viit-
teitä mikrobivaurioista. Koteloinnit on peitetty sisäpuolelta levyrakenteella, jota ei ole tiivistetty ja epä-
puhtauksien pääsy sisäilmaan on todennäköistä.  
1990-luvun laajennusosan ikkunoiden välisten kotelointien ulkopuolisena levyrakenteena on käytetty 
käsittelemätöntä koivuvaneria, mikä muodostaa ulkopintaan tiiviin pinnan estäen sisäpuolelta päässeen 
kosteuden poistumista rakenteesta. Vanerin sisäpuoliseen pintaan on muodostunut mikrobikasvustoa. 

Osassa ikkunoista tilkeväli on eristetty pellavatilkkeellä tai mineraalivillalla, mikä mahdollistaa ilmavir-
taukset tilkevälistä sisäilmaan. Tilkkeissä havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa hajua sekä viitteitä mik-
robivaurioitumisesta. Ilmavirtojen mukana myös epäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Kevyet, käyttöä turvaavat toimenpiteet, joilla rakennuksen elinkaarta ja käyttöä voidaan jatkaa noin 10 
vuotta, jos laajempia peruskorjaustoimenpiteitä ei tehdä: 

• Porrashuoneiden A180 ja A184 ulko-ovien kynnysrakenteen korjaaminen. Tilan A184 oven pieli-
rakenteiden sisäpuolisten osien kuivaus/korjaus. 

• Julkisivun liitosrakenteiden (ikkunat, pellitykset) avointen kohtien tiivistäminen 
• Julkisivurappauksen vauriokohtien korjaus 
• Ulkoseinien sisäpuolisten halkeamien korjaus/tiivistäminen 
• Ulkoseinien ja niihin liittyvien rakenteiden tiivistäminen 
• Ikkunaliitosten pellavatilkkeiden/mineraalivillan korvaaminen mahdollisuuksien mukaan polyure-

taanivaahdolla ja tiivistäminen sisäpuolelta elastisella massalla 
• Ikkunoiden välikotelointien mineraalivillaeristeiden korvaaminen kosteutta kestävällä eristeellä ja 

kotelointien sisäpuolinen tiivistäminen 
• 1990-luvun osan ikkunakotelointien ulkopuolisten vanerien uusiminen/ sisäosien hiominen. Huo-

mioitava kosteuden siirtyminen, mikäli alkuperäiset vanerit jätetään paikoilleen. 
• Ikkunoiden heloitusten korjaus ja tiivisteiden uusiminen 
• Tilan A125 ikkunan alaosan puurakenteiden korjaus/uusiminen, ikkunoiden ulkopuolinen huolto-

maalaus 
• Tilassa A106 olevan liikuntasauman tiivistys sisäpuolelta 
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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 ja ontelolaattoja. 
• Välipohjien alapuolella on pääosin alaslaskettu kattorakenne ja osin akustiikkalevytys pintaan lii-

mattuna. Alakaton yläpuolisissa tiloissa on LVIS-asennuksia. 
• Lattioiden pintamateriaaleina on pääasiassa kuivissa tiloissa muovimatto ja märkätiloissa keraa-

minen laatoitus. 
 

5.3.2 Yleiskatselmointi 
 
Alakatot, alaslaskut ja akustiikkalevyt 

• Akustiikkalevytysten yläpuolella havaittiin pöly- ja likakertymiä erityisesti putkien pinnoilla. 
• Akustiikkalevytysten kunto vaihtelee huonekohtaisesti. Käytävillä akustiikkalevytykset ovat uu-

sittuja kipsilevytyksiä. Luokkahuoneissa havaittiin vanhoja villalevyin toteutettuja akustiikkale-
vytyksiä ainakin musiikkiluokassa sekä toisen kerroksen luokkahuoneissa. Villalevyissä on avoi-
mia villapintoja. Lisäksi akustiikkalevytysten yläpuolella kulkee osin pinnoittamattomalla villalla 
eristettyjä putkia. 

• Puutyöluokassa ja sen viereisissä tiloissa havaittiin rikkinäisiä akustiikkalevytyksiä. Lisäksi lii-
kuntasalin katossa on yksittäisiä rikkoutuneita akustiikkalevytyksiä. 

• Tilassa A238 alakattolevyt roikkuvat puutteellisen kannakoinnin vuoksi. 
• Akustiikkalevytyksissä havaittiin valumajälkiä tilan 253 (WC) kohdalla. Vuotojäljet ovat toden-

näköisesti peräisin iv-kanavan kondenssivuodosta. 
• Tilan A125 yläpohjan betonirakenteen alapinnassa on kosteuden aiheuttamaa jälkeä, mikä viit-

taa pääsisäänkäynnin edustan olleen aiemmin kylmää tilaa, mahdollisesti ulkoilmaan avoin ka-
tos. 
 

 
Kuva 97 . Käytävien alakatot ovat alaslaskettuja ja akustiikka-
levyinä toimivat kipsilevytykset. 

 
Kuva 98 . Käytävien alaslaskujen yläpuolella ei havaittu van-
hoja akustiikkalevytyksiä. Putkien päällä on vähäisiä pölyker-
tymiä. Tilan A125 yläpohjan betonirakenteen alapinnassa on 
kosteuden aiheuttamia jälkiä. 
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Kuva 99 . Musiikkiluokan akustiikkalevyt ovat villalevytyksiä. L 

 
Kuva 100 . Tilan 122a akustiikkalevyjen yläosat ja sivut ovat 
osittain avoimia villapintoja leikattujen levyjen osalta. 

 
Kuva 101 . Luokan 216 katossa olevien akustiikkalevyjen sivut 
ovat avoimia villapintoja. 

 
Kuva 102 . Alaslaskujen yläpuolella havaittiin yksittäisiä villa-
eristeisiä talotekniikkaputkia. 

 
Kuva 103 . Tilan 258 alakattorakenne on taipunut puutteelli-
sen kannakoinnin vuoksi. 

 
Kuva 104 . Tilan 265 alakaton yläpuolinen tila. Tilassa havait-
tiin poikkeava mikrobiperäinen haju. 
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Väliseinät, hormirakenteet sekä seinien läpiviennit 

• Osa väliseinistä on vanhoja muurattuja ulkoseinärakenteita. Osassa vanhoista ulkoseinistä, nykyi-
sistä väliseinistä, on paikoillaan alkuperäiset lämmöneristeet.  

• 1960-luvun alkuperäinen seinärakenne on osin paikoillaan alakattojen yläpuolisissa osissa sekä 
porrashuoneiden A137 ja A175 välisessä nykyisessä väliseinässä. 

• 1970-luvun alkuperäinen seinärakenne on osin paikoillaan porrashuoneen A175 ja viereisten luok-
katilojen välisessä väliseinässä. 

• Tilan 215 pesualtaan läheisyydessä olevassa kotelorakenteessa on jälkiä rakenteen kosteusvau-
rioitumisesta. Myös vinyylilaatat ovat kotelon läheisyydestä osittain irti alustastaan. 

• Yksittäisissä väliovien kotelorakenteissa olevien lastulevyjen alareunoissa on jälkiä kosteusvauri-
oista, jotka ovat todennäköisesti aiheutuneet lattioiden pesuvesien pääsystä rakenteeseen. 

• Tilassa 182 (liikuntasalin näyttämö) portaiden kohdalla väliseinässä on avoin hormi, josta on il-
mayhteys kerrosten välillä ja aistinvaraisten havaintojen perusteella viileä ilmavirtaus sisäilmaan. 
Hormista on havaittavissa lastuvillalevytyksiä hormin seinärakenteissa/välipohjassa.  

• Tilapinnoissa on paikoin kulumisen ja kolhimisen aiheuttamia pinnoitevaurioita ja lohkeamia. 
• Tiloissa 133, 211, 213 ja 215 on ollut viemärin tuuletusputken avauksen yhteydessä tapahtunut 

vesivahinko. Osa vaurioituneista kotelorakenteista on uusittu. 
• Liikuntasalin seinäpinnoissa on osin mineraalivillaisia akustiikkalevyjä, mitkä ovat osin rikkoutu-

neet. 
 

 
Kuva 105.  Väliseinän läpivientiä on tiivistetty villaeristeellä, 
tila A162b. 

 
Kuva 106 . Seinän läpivienti on avoin tilassa 253. 

 
Kuva 107 . Tilassa 215 kotelointi on vaurioitunut putkivuodon 
seurauksena. Myös lattiapinnoitteessa on vaurioitumista. 

 
Kuva 108 . Ovien kotelorakenteiden alaosissa on jälkiä pesu-
vesien pääsystä rakenteeseen. 
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Kuva 109 . Avoin hormirakenne väliseinässä tilassa 182. 

 
Kuva 110 . Lastuvillalevyä havaittavissa hormin seinäraken-
teessa, tila 182. 

 
Kuva 111 . Liikuntasalin seinissä on osin mineraalivillaisia 
akustiikkalevyjä. 

 
Kuva 112 . Liikuntasalin väliseinissä olevien huoltoluukkujen 
kohdalla on avoimia mineraalivillapintoja putkien eristeenä. 

 
Kuva 113 . 1960-luvun alkuperäinen seinärakenne on nykyisin 
osittain väliseinärakenteena alakattojen yläpuolella. Raken-
teessa on havaittavissa mikrobiperäinen haju. 
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Välipohjat, lattiat ja välipohjien läpiviennit 
• Lattiapinnoitteiden kunto vaihtelee tilakohtaisesti. Osassa tiloja lattiapinnoitteet on uusittu muovi-

mattopinnoitteiksi. Osittain luokkahuoneiden lattiapinnat ovat alkuperäistä vinyylilaatoitusta. Myös 
linoleumipinnoitetta havaittiin pääosin sähkökeskusten ja teknisten huoneiden lattiapinnoilla. Ti-
loissa 201, 204 ja 205 lattiapintana on mosaiikkiparkettia. 

• Sähkökeskusten lattiapinnoitteisiin on kohdistunut kosteusrasitusta kynnyksettömän oven ali pääs-
seistä käytävien pesuvesistä. 

• Sähkökeskuksissa on yksittäisiä avoimia läpivientejä. 
 

 
Kuva 114 . Tilan 260 läheisyydessä olevassa sähkökeskuk-
sessa tiivistämättömiä läpivientejä. 

 
Kuva 115 . Käytävällä 236 sijaitsevassa sähkökeskuksessa 
läpiviennit on tiivistetty palokatkomassalla. 

 
Kuva 116 . Käytävien pesuvedet ovat päässeet sähkökeskuk-
seen kastellen lattiapintana toimivaa linoleumpinnoitetta. 

 
Kuva 117 . Tilan 241 yläpuolisen ilmanvaihtokonehuoneen lat-
tiapinnalle tippuu kondenssivettä/-sade/sulamisvettä raitisil-
makammiosta. 

 

Tilat 

• Poikkeavaa, maakellarimaista hajua havaittiin toisen kerroksen tiloissa 258/259, wc-tilassa 262, 
opetusvälinevarastossa 265, aulassa 266, sekä käytävällä 217 tilan 214 edessä. Ensimmäisessä 
kerroksessa maakellarimaista hajua todettiin tiloissa 132, portaan alla olevassa varastokomerossa 
tilan A125a vieressä. Lisäksi tilassa 134 havaittiin pistävää hajua ja tilassa 175 muovimaista hajua. 
Tilassa 238 havaittiin ummehtunutta hajua. 

• Aistinvaraisten havaintojen perusteella tilat 232 (opettajanhuone) ja 175 (porrashuone) ovat nor-
maalia viileämpiä tiloja. Porrashuoneessa ei havaittu lämmitystä ja opettajan huoneessa ikkunalis-
toja on teipattu ilmavuotojen vuoksi. 

• Tilassa 133 lämmityspatteri on osittain irti kiinnityksistään. 
• 2.kerroksen aulatiloissa sekä 1.kerroksen fysiikan/kemian luokkien pintamateriaaleja on uusittu 

viime vuosien aikana. 
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Kuva 118.  Yleiskuva luokkahuoneesta. 

 
Kuva 119 . Porrashuone 175 on aistinvaraisten havaintojen 
perusteella muita tiloja huomattavasti viileämpi. Tilassa ei ole  
lämmitystä. 

 
Kuva 120.  Tila A119 on muutettu jakelukeittiöstä ilmanvaihto-
konehuone-/varastotilaksi. 

 
Kuva 121.  Hissikonehuoneessa A125a oleva poistoilman-
vaihtokanava toimii jälkien perusteella osin tuloilmareittinä. 

 
Kuva 122 . Aulatilan 258/259 pintarakenteet ovat lähes uusia. 
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5.3.3  Rakenneavaukset 

Väliseiniin ja hormirakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Väliseinät 4 kpl 
• Välipohjat 2 kpl 
• Hormirakenteet 3 kpl 

 
RA 20, väliseinä, käytävä 125 
Rakenneavaus toteutettiin entiseen ulkoseinärakenteeseen, nykyiseen väliseinärakenteeseen raken-
teen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi. 

Väliseinä rakenne avauskohdalla: 

1. Maali + tasoite 
2. Tiili 130 mm 
3. Lämmöneristekerros (villa) 80 mm 
4. Tiili 

 

 
Kuva 123. Rakenneavaus RA20. 

Havainnot: 

• Väliseinä on tiilirakenteinen vanha ulkoseinärakenne, jonka lämmöneristeenä on mineraalivilla. 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 42,0 % lämpötilassa 9,0 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 38). 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, A-osa 16.5.2019 
WO-00730766 62(113)  
 

 

 
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 

RA 21, hormi, luokka 134 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee viemäri- ja käyttövesiputkia. Eristeenä on osittain käytetty mineraalivillaa. 
• Avauksesta havaittiin lievä mikrobivaurioihin viittaava haju. 
• Mineraalivillasta ja kipsilevystä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite  mikrobivau-

riosta (näyte 40).  
 

 
Kuva 124 . Hormin avaus väliseinärakenteessa. 

 
Kuva 125 . Hormissa on vanhoja mineraalivillaeristeitä. 
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RA 22, väliseinä / vanha ulkoseinä, käytävä 137 
Rakenneavaus toteutettiin entiseen ulkoseinärakenteeseen, nykyiseen väliseinärakenteeseen raken-
teen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi. 

Väliseinä rakenne avauskohdalla: 
1. Maali + tasoite 20 mm 
2. Tiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 110 mm 
4. Tiili 

 

 
Kuva 126. Rakenneavaus RA22. 

Havainnot: 
• Vanha ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 41). 

 
RA 23, väliseinä / vanha ulkoseinä, käytävä 175 
Rakenneavaus toteutettiin entiseen ulkoseinärakenteeseen, nykyiseen väliseinärakenteeseen raken-
teen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi. 

Väliseinärakenne avauskohdalla: 
1. Maali + tasoite 
2. Kalkkihiekkatiili115 mm 
3. Tyhjätila 180 mm 
4. Kahiharkkomuuraus 
5. Maali + tasoite 

 

 
Kuva 127. Rakenneavaus RA23. 

Havainnot: 
• Rakenne koostuu kahitiilimuurauksesta, tyhjätilasta ja kantavasta rakenteesta (muuraus). 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
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RA 24, väliseinä / vanha ulkoseinä, kokoelmahuone 1 77 
Rakenneavaus toteutettiin entiseen ulkoseinärakenteeseen, nykyiseen väliseinärakenteeseen raken-
teen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi. 

Väliseinä rakenne avauskohdalla: 
1. Maali + tasoite 
2. Tiili 130 mm 
3. Lämmöneristekerros 180 mm 
4. Tiili 

 

 

 
Kuva 128. Rakenneavaus RA24. 

Havainnot: 
• Vanha ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Rakenteesta havaittiin aistinvaraisesti voimakas ilmavirtaus eristetilasta sisäilmaan. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 44). 

 
RA 25, välipohja, tila 102 
Rakenneavaus toteutettiin välipohjarakenteeseen toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi. Tilan alapuolella on E-osan kellaritiloja. 

Välipohjarakenne avauskohdalla: 
1. Muovimatto + liima 
2. Betoni 50 mm 
3. Tervapaperi 
4. Lastuvillalevy 50 mm 
5. Betoni 
HUOM! Liimakerroksessa / tasoitekerrok-
sessa havaittiin jäämiä asbestipitoisesta 
mustasta liimasta. 

 

 
Kuva 129. Rakenneavaus RA25. 

Havainnot: 

• Välipohjarakenne on betonirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty lastuvillalevyä. 
• Rakenneavauksessa havaittiin voimakas mikrobivaurioihin viittaava haju. 
• Lastuvillalevystä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin vahva viite  mikrobivauriosta (näyte 33).  
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Kuva 130 . Rakenneavaus RA25. 

 
Kuva 131 . Lastulevyn yläpinnassa on valusuojana käytetty terva-
paperia. 

 
RA 26, hormi, tila 252 
Rakenneavaus toteutettiin hormirakenteeseen rakenteen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi 
 
Havainnot: 

• Hormissa havaittiin voimakas mikrobiperäinen haju. Hormista on ilmayhteys mahdollisesti alapoh-
jatilaan asti. 

• Hormissa kulkee villaeristettyjä putkinousuja. 
 

 
Kuva 132 . Rakenneavaus RA26. 
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RA 27, hormi, tila 133 
Rakenneavaus toteutettiin hormirakenteeseen rakenteen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi 
Havainnot: 

• Hormin putkien ympärillä on mineraalivillaeristeitä. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
 

 
Kuva 133 . Rakenneavaus RA 27. 

 
Kuva 134 . Hormissa on mineraalivillaeristeitä. 

 
 
RA 28, välipohja, tila 252 
Rakenneavaus toteutettiin välipohjarakenteeseen toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi 

Välipohjarakenne avauskohdalla: 

1. Linoleummatto + liima + tasoite 
2. Lastulevy 30 mm 
3. Mineraalivilla 5 mm 
4. Betoni 
 

 

 
Kuva 135. Rakenneavaus RA 28. 

Havainnot: 

• Välipohjarakenteen kantavana rakenteena toimii betonilaatta. Kantavan rakenteen pintaan on to-
teutettu lastulevylattia, jonka askeläänieristeeksi on asennettu villalevytys. 

• Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 42,1 % lämpötilassa 23,4 ˚C. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vauriotumista. 
• Avauksesta otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivauriosta (näytteet 47 ja 48).  
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Kuva 136 . RA 28. 

 

 

5.3.4 Merkkiainekokeet 
Väliseinärakenteisiin (alkuperäiset ulkoseinät) toteutettiin merkkiainekoe tilassa 177. 
Tila oli alipaineinen eristetilaan nähden tutkimuksen aikana Hetkellinen paine-ero tutkimushetkellä noin 
-5 Pa sisätilan ollessa alipaineinen. 

MA6, Tila A177 (kokoelmahuone): 

 
Kuva 137. Merkkiainekoe tilassa A177. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuo-
lin. Katkoviivanuolella on esitetty pöydän takana olevan ilmavuotokohdan sijainti. 
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Havainnot: 

• Tilassa havaittiin ilmavuotoreittejä väliseinän lämmöneristetilasta sisäilmaan väliseinän ja ulkosei-
nän liitoskohdassa. 

 

5.3.5 Mikrobimateriaalinäytteet 
Rakennusmateriaaleista otettiin yhteensä 7 kpl materiaalinäytteitä mikrobianalysoitavaksi. Tulosten tul-
kinnat on esitetty alla olevassa taulukossa. Mikrobianalyysin tulokset on esitetty kokonaisuudessaan 
liitteessä 2. 
 
Taulukko 7. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte ja raken-
neavaus 

Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M33 RA25 Lastuvilla Välipohja A102 Vahva viite vaur iosta. 

M38 RA20 Mineraalivilla Vanha ulkoseinä / väliseinä A125 Ei viitettä vauriosta 

M40 RA21 Villa + kipsi-
levy 

Hormi A134 Heikko viite vauriosta. 

M41 RA22 Mineraalivilla Vanha ulkoseinä / väliseinä A137 Ei viitettä vauriosta 

M44 RA24 Mineraalivilla Vanha ulkoseinä / väliseinä A177 Ei viitettä vauriosta 

M47 RA28 Villa Välipohja A252 Ei viitettä vauriosta 

M48 RA28 Lastulevy Välipohja A252 Ei viitettä vauriosta 
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5.3.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Alakatto- ja kotelorakenteissa, väliseinissä sekä välipohjissa havaittiin korjaustarpeita sekä sisäilman 
laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. 

Rakennuksen väliseinärakenteet ovat pääasiassa muurattuja, betonirakenteisia tai puu-/levyseiniä. 
Välipohjat ovat paikalla valettuja betonirakenteita ja ontelolaattoja. 
Kattojen akustiikkamateriaalina on käytetty käytävätiloissa pääosin kipsilevyä ja luokkatiloissa pääosin 
mineraalivillalevyjä. Mineraalivillaiset levyt ovat osin reunoistaan ja leikkauskohdistaan avointa levyä ja 
ne on asennettu välipohjapintoja vasten liimakiinnityksellä tai vaihtoehtoisesti alaslaskettuihin rakentei-
siin. Liikuntasalin seinäpinnoissa on osin mineraalivillainen akustiikkalevytys, mihin on muodostunut 
vaurioita levyihin kohdistuneista iskuista. Alakattoverhouslevynä on käytetty myös arviolta 1970-luvulta 
peräisin olevaa osittain kipsi-/puumassapohjaista akustiikkalevyä. 

Alakattorakenteiden sisäpuolisiin osiin on asennettu putkien eristeiksi mineraalivillaisia eristeitä, joissa 
osassa on alumiinipinnoitus ja osa villapinnoista on avoimia. Avoimista villapinnoista on mahdollista 
päästä sisäilmaan mineraalivillakuituja erityisesti villapintoihin kohdistuvien ilmavirtausten vuoksi. Tut-
kimusten yhteydessä havaittiin osa akustiikkalevyistä olevan materiaaliltaan ikääntynyttä, jolloin niistä 
irtoaa helposti mineraalivillakuituja sisäilmaan levyihin kohdistuvista ilmavirtauksista ja iskuista. Alakat-
toverhousten yläpuolisissa tiloissa havaittiin paikoin runsasta pölykertymää. Mineraalivillakuidut ai-
heuttavat ylähengitysteiden ärsytystä (mm. yskää, silmien vuotamista/kirvelyä ja äänen käheyttä), 
mutta niiden ei tiedetä aiheuttaneen pysyvää haittaa altistuksen päätyttyä. 

Tilassa A258 oleva alakattorakenne on taipunut rakenteeseen kiinnitettyjen valaisimien ja puutteelli-
sen kannakoinnin vuoksi. 
Rakennuksen alkuperäisen ja laajennusosan ulkoseinärakenteita on jätetty osin paikoilleen ja seinät 
ovat nykyisin väliseiniä. Seinien alkuperäiset lämmöneristeet ovat edelleen osin paikoillaan alakattojen 
yläpuolisissa tiloissa ja porrashuoneissa A137 ja A175, tilojen A123 ja A125 sekä tilojen A169 ja A177 
välillä.  
1960-luvun entisen ulkoseinästä, nykyisestä väliseinästä, havaittiin mikrobiperäistä hajua alakattotiloi-
hin. Molemmin puolin tiilimuuratuissa nykyisissä väliseinissä ei havaittu materiaalinäytteiden perus-
teella viitteitä vaurioitumisesta. Tilan A177 väliseinään tehdyssä merkkiainekokeessa entisen ulkosei-
nän lämmöneristetilasta havaittiin ilmavuotoreittejä väliseinän ja ulkoseinän liitoskohdasta. 
Levyrakenteisissa hormikoteloissa on paikoin jälkiä kosteuden aiheuttamista vaurioista. Vauriot ovat 
saadun tiedon mukaan aiheutuneet viemäriputkien puhdistuksen yhteydessä. Vuodot ovat aiheutta-
neet lisäksi tilassa A215 lattiavinyylilaattojen käyristymistä ja osittaista irtoamista alustasta. Vinyylilaa-
tat sisältävät haitta-aineita, joten käyristyneiden laattojen mahdollinen rikkoutuminen voi aiheuttaa 
haitta-aineiden pääsyä sisäilmaan. 
Hormirakenteiden rakenneavauksissa havaittiin hormien sisällä olevan yleisesti mineraalivillaeristys 
sekä ummehtunutta tai mikrobiperäistä hajua. Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin 
heikko viite mikrobivauriosta. Hormikoteloissa on yleisesti tiivistämätön tarkastusluukku, minkä kautta 
hormista pääsee epäpuhtauksia sisäilmaan. 
Käytävillä olevien väliovien viereisten väliseinien lattiapintaa vasten olevien alaosien lastulevyihin on 
imeytynyt lattian siivouksen yhteydessä käytettyä pesuvettä, mikä on aiheuttanut puu- ja levyrakentei-
siin paikallisia kosteusvaurioita. Epäpuhtauksia pääsee sisäilmaan muun muassa tilojen ovien sulke-
misen/avaamisen yhteydessä muodostuvien ilmavirtojen/painesuhteiden muutosten vuoksi. 
Liikuntasalissa olevan näyttämön väliseinärakenteessa on sisätiloihin avoin hormi, josta havaittiin vii-
leä ilmavirtaus sisätiloihin päin sekä lastuvillalevyä näyttämän yläpuolisen ilmanvaihtokonehuonetilan 
välipohjassa. Ilmavirtauksen mukana on mahdollista tulla sisäilmaan ajoittain eriasteisia hajuja ja epä-
puhtauksia. 
Lattioiden pintamateriaaleina on pääosin muovimattoa ja vinyylilaattaa. Käytävien yhteydessä oleviin 
sähkökeskustiloihin on päässyt lattioiden pesujen yhteydessä vettä aiheuttaen kosteusrasitusta mattoi-
hin. Sähkökeskustilojen pintakosteuskartoituksessa ei kuitenkaan havaittu tutkimushetkellä kohonneita 
pintakosteusarvoja. Lattioiden muovimattopinnoitteissa havaittiin yksittäisiä haljenneita saumakohtia. 
Välipohjien läpiviennit ovat havaintojen perusteella osin avonaisia tai tiivistetty palokatkovaahdolla. Lä-
pivientien kohdalla havaittiin ilmavirtauksia eri kerrosten ja palo-osastointien välillä. Puutteelliset läpi-
viennit aiheuttavat riskin mahdollisessa palotilanteessa vähintään savun leviämisen vuoksi. Lisäksi 
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avoimet läpiviennit vaikeuttavat osaltaan ilmanvaihtojärjestelmän tilakohtaista säätämistä ja mahdollis-
tavat hajujen ja muiden epäpuhtauksien kulkeutumisen tilojen välillä. 

Tilassa 102 olevan välipohjan rakenne vastaa 1.kerroksen muuta 1960-luvun osan alapohjaraken-
netta. Rakenteessa havaittiin mikrobiperäistä hajua ja materiaalinäytteessä vahva viite mikrobivau-
riosta. Välipohjarakenteen ollessa toteutustavaltaan vastaavanlainen kuin muu lattiarakenne, epäpuh-
tauksien pääsy tiivistämättömien liitoskohtien kautta sisäilmaan on todennäköistä. 

Tiloissa havaittiin paikoin mikrobivaurioitumiseen viittaavaa hajua, mikä on 2.kerroksen osalta pääosin 
peräisin yläpohjarakenteista. 1.kerroksen osalta havaittiin pistävää, muovimaista sekä ummehtunutta 
hajua. Muovimainen haju viitaa lähinnä mattoliimassa tapahtuneisiin kemiallisiin muutoksiin ja ummeh-
tunut haju puutteelliseen ilmanvaihtoon. Lisäksi tilojen A175 ja A232 havaittiin olevan muita tiloja vii-
leämpiä. 

Tilapinnoissa on paikoin kulumisen ja käytön aiheuttamia jälkiä ja pintamateriaalien uusiminen/kunnos-
taminen on ajankohtaista laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Osin tilapintoja on jo aiemmin uu-
sittu, eikä niihin kohdistu lähivuosina uusimistarpeita. Märkätilat ovat pinnoiltaan osin ikääntyneitä ja 
niihin kohdistuu uusimistarpeita. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Kevyet käyttöä turvaavat toimenpiteet, joilla rakennuksen elinkaarta ja käyttöä voidaan jatkaa noin 10 
vuotta, jos laajempia peruskorjaustoimenpiteitä ei tehdä: 

 
• Vaurioituneiden ja vanhojen akustiikkalevyjen uusiminen. Uudempien levyjen avointen villapinto-

jen maalauskäsittely. 
• Tilan A258 alakaton verhousrakenteen uusiminen/lisäkannakointi 
• Vanhojen ulkoseinien, nykyisten väliseinien, liitoskohtien ja läpivientien tiivistäminen (molemmin 

puolin muuratut seinät) 
• Vanhojen ulkoseinien, nykyisten väliseinien, näkyvissä olevien lämmöneristeiden poistaminen 

mahdollisuuksien mukaisesti. Muiden seinän osien tiivistäminen. 
• Levyrakenteisten kostuneiden hormien/kotelointien levyjen uusiminen, lämmöneristeiden uusimi-

nen ja luukkujen tiivistäminen.  
• Tilan 102 välipohjan tiivistäminen muun alapohjarakenteen tiivistämisen yhteydessä. 
• Välipohjan kohdalla olevien läpivientien tiivistäminen. 
• Tilan A215 käyristyneiden vinyylilaattojen poistaminen ja korvaaminen uudella lattiapinnoitteella 
• Tilapintojen ja märkätilojen osittainen uusiminen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
• Muovimattojen saumakohtien korjaus 
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5.4 Vesikatot ja yläpohjat ja iv-konehuone 
5.4.1 Rakenteet 

• Rakennuksen vesikattotyyppinä on pääosin loiva harjakatto ja katemateriaalina on maalattu 
saumapeltikate. Vesikaton kantavina rakenteina toimivat yläpohjasta tuetut puurakenteiset kat-
toristikot. 

• Yläpohjan kantavana rakenteena toimii kantava paikallavalettu betonirakenne tai ontelolaa-
tasto. Lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillalevyä ja puhallusvillaa. 

• IV-konehuoneen katto on harjakatto ja vesikatteena toimii huopakate ja yläpohjan kantavana 
rakenteena teräspoimulevy. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen ja osin hava intojen perusteella: 

 
Kuva 138. Runkoleikkaus yläpohjien kohdalta. 

 

Yläpohja ja vesikatto IV-konehuoneen kohdalla: 
1. Huopakate 
2. Lämmöneriste 20 + 160 mm 
3. Höyrynsulku 0,2 mm 
4. Kantava teräspoimulevy 200 mm 
5. Teollisuusakustolevy 50 mm 

 

 

Yläpohja ja vesikatto yleensä 
1. Konesaumattu pelti 
2. Vesikaton kantavat rakenteet 
3. Lämmöneristekerros 
4. Ontelolaatta / paikalla valettu betoni 

Rakennevahvuudet eivät selviä lähtötiedoista. 

5.4.2 Yleiskatselmointi 
• Ontelolaattojen alapinnoissa on jälkiä rakentamisaikaisen kosteuden kuivumisesta / vanhoista kat-

tovuodoista tilassa 265 alakattolevyjen yläpuolella. 
• Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa ja / tai puhallusvillaa.  
• Ilmanvaihtokonehuoneessa A272 olevissa yläpohjan läpivienneissä on tiiveyspuutteita. Läpivien-

tien sisäosilla havaittiin nollan asteen alapuolisia lämpötiloja. 
• Yläpohjatilasta havaittiin kulkeutuvan räystään kautta voimakkaan ummehtunutta hajua rakennuk-

sen ulkopuolelle tilan A201 vierustalla. 
• Yläpohjan läpivientejä ja eri vuosikymmeninä rakennuttujen osien välissä olevia liikuntasaumoja ei 

ole tiivistetty kaikilta osin. Tiivistämättömistä läpivienneistä havaittiin paikoin mikrobiperäistä hajua 
sisätiloissa. 

• Yläpohjan tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen avulla. Tuuletuksessa ei havaittu tarkastel-
luilta osin merkittäviä puutteita. 

• Yläpohjatilat ovat paikoin matalia, mikä hankaloittaa tilojen säännöllistä tarkastamista puuttuvien 
kulkusiltojen lisäksi. 
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Kuva 139 . Tilan A109 yläpohjassa on muusta yläpohjaraken-
teesta (betoni) poikkeava lämmöneristystapa/rakenne 

 
Kuva 140.  A-osan kattoikkunan yläreunassa olevissa pintara-
kenteissa on kosteuden aiheuttamia vaurioita, tila A116. 

 
Kuva 141.  Liikuntasalin yhteydessä olevien porraskäytävien 
poistoilmanvaihtoventtiileissä/-kanavissa on lintujen pesiä. 

 
Kuva 142.  1960-luvun osalla olevan yläpohjan betoniraken-
teen alaosissa on paikoillaan raudoituksen korotuksessa käy-
tetyt puurimat. Puurimoissa on todennäköisesti rakennusai-
kaisesta kosteudesta aiheutunutta vaurioitumista. Rimat oli-
vat tutkimushetkellä kuivia. 

 
Kuva 143.  Yläpohjan ontelolaatan läpivientejä ei ole tiivistetty 
kaikilta osilta, tila 253. 

 
Kuva 144.  Aulatilassa 258/259 olevan laajennuskaaren ylä-
pohjan liitoskohdissa on havaittavissa mikrobiperäistä hajua 
ja ilmavirtausta sisätiloihin päin.  
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Kuva 145.  Aulatilassa 258/259 olevan laajennuskaaren ylä-
pohjan liitoskohdissa on havaittavissa lämpökamerakuvauk-
sen perusteella liitoskohtien läheisyydessä huomattavan vii-
leitä kohtia. 

 
Kuva 146.  Aulatilan 266 yläpohjan liikuntasaumakohtaa ei ole 
tiivistetty alakaton yläpuolella. Liikuntasauman kohdalla ha-
vaittiin mikrobiperäistä hajua. 

 
Kuva 147.  Tilan A106 yläpuolisessa yläpohjatilassa on ilman-
vaihtokanavia ja putkia. 

 
Kuva 148.  Tilan A107 yläpuolista yläpohjatilaa. 

 
Kuva 149.  Tilan A257 yläpuolista yläpohjatilaa. 

 
Kuva 150.  Tilan A238 yläpuolista yläpohjatilaa. 
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Vesikatto 

• Vesikate oli tarkasteluhetkellä lumen peitossa. Katteen kuntoa tarkasteltiin pääosin yläpohjatilasta. 
• Vesikatteen läpivientien toteutuksessa ei havaittu tarkastelluilta osin puutteita. 

 

 
Kuva 151.  Yleiskuva vesikatteesta. Katolla liikkuminen tapah-
tuu osin kulkusiltojen avulla. 

 
Kuva 152 . Yleiskuva vesikatteesta. Kate oli tutkimushetkellä 
lumen peitossa. 

 
Kuva 153.  Yleiskuva matalan osan vesikatteesta. 

 
Kuva 154 . Matalan osan ja liikuntasalin liitoskohdalla valuu 
vettä seinäpintaa pitkin. 

 
Kuva 155.  Tilan A106 kohdalla aluskatteeksi on asennettu 
pahvi. Pahviin on muodostunut kondenssikosteudesta jälkiä. 

 
Kuva 156.  Tilan A122a kohdalla aluskatteena on osin muovi-
nen kondenssisuojattu aluskate. 
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5.4.3 Rakenneavaukset 

Yläpohjiin toteutettiin alapuolisia rakenneavauksia ja -tarkastuksia seuraavasti: 

• Yläpohjat 3 kpl 

RA 29, Yläpohja tilassa 109 

Yläpohjarakenteen kuntoa ja toteutustapaa selvitettiin sisäpuolisen rakenneavauksen avulla. 

Havainnot: 
• Tila on ollut osittain aiemmin ulkoilmaan rajoittuvaa katostilaa ja osin tuulikaappitilaa. 
• Rakenteen alapinnassa oleva muovikalvo on liitoskohdiltaan avoin. 

 

 
Kuva 157.  Yläpohjan avaus tilassa 109. 

 
Kuva 158.  Avauksesta havaittavissa yläpohjan lämmöneris-
teet. Alapinnassa on muovikalvo. 

RA 30, Yläpohjassa oleva ilmanvaihtokanava, tila 12 3 

Ilmanvaihtokanavan toteutustapaa selvitettiin sisäpuolisen rakenneavauksen avulla. 
Havainnot: 

• Käytöstä poistettu ilmanvaihtokanava on suljettu tiivistämättömällä peltilevyllä. 
• Ilmanvaihtokanavan seinäminä on mineraalivilloitus. 
• Hormista havaittiin ilmavirtausta sisäilmaan. 

 

 
Kuva 159.  Tilan 123 yläpohjassa oleva käytöstä poistetun il-
manvaihtokanavan sijainti. 

 
Kuva 160.  Käytöstä poistetun ilmanvaihtokanavan pintoina 
on mineraalivilla. 
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RA 31, Yläpohja, tilan A122a kohdalla 

Yläpohjarakenteen toteutustapaa ja kuntoa selvitettiin yläpuolelta tehdyn tarkastuksen avulla. 

Yläpohjan rakenne avauskohdalla: 
1. Tuuletustila (+vesikaton puurakenteet) 
2. Puhallusvilla, n. 200 mm 
3. Useita kerroksia paperia 
4. Levyvilla 70 mm 
5. Betoni 
6. Alakattorakenteet 
 

 

 
Kuva 161. Rakenneavaus RA31. 

 
Havainnot: 

• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
 

 
Kuva 162.  Alkuperäisen levyvillan päällä on useita paperiker-
roksia tuulensuojana. Lisälämmöneristeeksi on asennettu pu-
hallusvillaa. 
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5.4.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Yläpohja- ja vesikattorakenteissa havaittiin korjaustarpeita ja sisäilman laatuun heikentävästi vaikutta-
via tekijöitä. Vesikatteella oli tutkimushetkellä lunta, jolloin katteen yläpuolista kuntoa ei voitu tarkastaa 
kaikilta osin. 
Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat osin paikalla valettu betonilaatta ja osin ontelolaatasto. Vesi-
kattojen puurakenteet on tuettu yläpohjan betonirakenteista. Lämmöneristeenä on mineraalivillalevytys 
sekä myöhemmin lisätty puhallusvilla. Vesikatteen muotona on loiva harjakatto ja katemateriaalina 
maalattu saumapelti sekä ilmanvaihtokonehuoneen kohdalla bitumikermi. 

Yläpohjatila on tuuletettu räystäänalusrakojen avulla. Yläpohjatilojen tuulettuvuudessa ei havaittu tar-
kastelluilta osin merkittäviä puutteita. Yläpohjatilojen säännöllistä tarkastamista vaikeuttaa osin tilan 
mataluus rakennuksen matalammalla osalla sekä kulkusiltojen puuttuminen. 

Aluskatteena on käytetty rakennuksen matalla yksikerroksisella osalla osin pahvista aluskatetta, mitä 
on paikoin paikattu muovisella kondenssisuojatulla aluskatteella. Pahviseen aluskatteeseen on muo-
dostunut kondenssikosteuden aiheuttamia jälkiä. Pahvialuskatteen ei havaittu kuitenkaan rikkoutu-
neen yläpohjan/vesikaton tarkastelluilta osilta.  
Rakennuksen korkeammalla osalla ei ole aluskatetta. Saumatun peltikaton alapuolella ei ole ensim-
mäisen laajennuksen aikana yleensä käytetty aluskatetta. Aluskatteen puuttumisesta ei todennäköi-
sesti ole haittaa, jos yläpohjatilan tuulettuvuudesta huolehditaan, jolloin vesikatepellin alapintaan kon-
densoituva vesi ei aiheuta merkittävää haittaa katteen aluslaudoituksen toimiessa kosteudentasaa-
jana. Nykyisten ohjeistuksien mukaan kaltevuudeltaan alle 1:3 saumapeltikatoilla tulee käyttää aluska-
tetta. Puurakenteissa havaittiin paikallisesti kosteuden aiheuttamia tummentumia. 
Liikuntasalin ja viereisen matalan osan liitoskohdalla (tila A107) olevan räystään alapuolisessa ulkosei-
näpinnassa on havaittavissa veden valumista seinäpintaan pitkin. Vesi on peräisin joko ylösnostopelli-
tyksessä olevasta vuotokohdasta tai aluskatteen päälle valuneesta kondenssikosteudesta, mikä oh-
jautuu seinäpintaan aluskatteen alareunasta. 
Yläpohjan rakenteissa olevissa läpivienneissä ja liikuntasaumoissa havaittiin paikoin ilmavirtauksia ja 
mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Läpivientejä ei ole havaintojen perusteella tiivistetty kaikilta osin. Ti-
lassa A272 ilmanvaihtokanavan läpiviennin ympärillä havaittiin tutkimushetkellä nollan asteen alapuoli-
sia lämpötiloja, joten sisäilman kondensoituminen läpiviennin ympäryställe on todennäköistä. 
Yläpohjatilasta havaittiin kulkeutuvan rakennuksen ulkopuolelle voimakkaan ummehtunutta hajua, 
mikä on todennäköisesti peräisin vesikatteen alapuolisiin ruodelaudoituksiin paikoin kondenssikosteu-
den aiheuttamista ja laudoituksiin muodostuneista mikrobivaurioista. Haju voi ajoittain kulkeutua tuulen 
mukana maanpinnalle asti. 
Tilan A109 kohdalla on tehty muutostöitä sisäänkäynnin rakenteisiin. Sisäänkäynnin kohdalla on ollut 
aiemmin sisäänvedetty ulkoilmaan avoin katos sekä tuulikaappi. Tilan kohdalla oleva yläpohjarakenne 
poikkeaa muissa tiloissa olevista betonisista yläpohjarakenteista. Yläpohjarakenteena on puuristikot 
sekä mineraalivillainen lämmöneristys, minkä sisäpuolella olevaa höyrynsulkuna toimivaa muovikalvoa 
ei ole liitetty tiiviisti liittyviin rakenteisiin. Yläpohjatilasta pääsee todennäköisesti epäpuhtauksia sisäil-
maan tiivistämättömien läpivientien kautta. 
Tilassa A116 olevan kattoikkunan yläosan pintarakenteisiin on muodostunut pinnoitteiden vaurioita ra-
kenteen yläosaan muodostuneen kondenssikosteuden vaikutuksesta. Kondensoituminen johtuu muun 
muassa kattoikkunan kuvun viilentymisestä kuvun päälle kertyvän lumen takia, jolloin kylmempään 
pintaan kondensoituu sisäilman kosteutta. Havaitut pintavauriot ovat vielä melko vähäisiä. 
Yläpohjan betonilaatan alapinnassa on paikoillaan rakennusaikaiset raudoitusverkon korotukseen käy-
tetyt puurimat. Puurimat ovat kuivuneet betonirakenteen kuivumisen yhteydessä, mutta niihin on to-
dennäköisesti muodostunut paikallista vaurioitumista rakennusaikaisesta kosteudesta. 
Tilan A258/259 ulkoseinän laajennuskaaren kohdalla havaittiin puutteita yläpohjan liitoskohdissa sekä 
mikrobiperäistä hajua sisätiloihin päin tiivistämättömistä liitoskohdista. Yläpohjan lämmöneristyksessä 
on lämpökamerakuvauksen perusteella puutteita, jolloin rakenteisiin/eristeisiin on muodostunut kos-
teus-/mikrobivaurioitumista todennäköisesti kondensoitumisesta johtuen ja mahdollisesti yläpohjan 
tuuletuspuutteiden vuoksi. 
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Porrashuoneiden A270 ja A273 katossa olevien avointen poistoilmanvaihtoventtiilien päällä on lintujen 
pesiä, mitkä heikentävät poistoilmanvaihdon toimivuutta porrashuonetiloissa. Sisätilojen ollessa alipai-
neisia kanavan ja venttiilien kautta pääsee epäpuhtauksia porrashuoneiden sisäilmaan. 
Tilassa A123 on alkuperäinen ilmanvaihtokanavisto katossa. Kanavan sisäpinnat on eristetty mineraa-
livillalla ja kanava on suljettu peltilevyllä, mitä ei ole tiivistetty. Kanavasta havaittiin ilmavirtaus sisätiloi-
hin päin, jolloin kanavassa olevat epäpuhtaudet ja mineraalivillakuidut pääsevät sisäilmaan tiivistämät-
tömän läpiviennin kautta. Vastaavalla tavalla käytöstä poistettuja ja suljettuja kanavia voi olla muissa-
kin tiloissa alakattorakenteiden yläpuolella. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Kevyet, käyttöä turvaavat toimenpiteet, joilla rakennuksen elinkaarta ja käyttöä voidaan jatkaa noin 10 
vuotta, jos laajempia peruskorjaustoimenpiteitä ei tehdä: 

 
• Porrashuoneiden A270 ja A273 poistoilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja vesikaton poistopiip-

pujen varustaminen naakkaverkoilla 
• Tilan A123 katossa olevan käytöstä poistetun ilmanvaihtokanavan tiivistäminen sekä muiden vas-

taavien käytöstä poistettujen kanavien sulkemistavan tarkastaminen ja tarvittaessa tiivistäminen 
• Yläpohjan liikuntasaumojen ja läpivientien tiivistäminen 
• Tilan A109 kohdalla olevan yläpohjarakenteen tiivistäminen/uusiminen 
• Tilan A258/259 laajennuskaaren yläpohjarakenteen uusiminen 
• Tilan A107 kohdalla olevan ulkoseinäpintaan pitkin valuvan veden alkuperän selvittäminen katteen 

ollessa lumeton 
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6. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

6.1 Paine-eroseurannat 
A-rakennuksessa paine-eroseurannat keskitettiin sisätilojen ja alapohjan välille. Sisätilojen ja alapohjan 
välistä paine-eroa seurattiin neljästä eri pisteestä eri aikakausina rakennettujen rakennusosien alueilta. 
Seurantojen mittauskäyrät on esitetty liitteessä 6 ja seurantojen yhteenveto alla olevassa taulukossa. 
Kaikissa tiloissa oli havaittavissa selkeitä alipaineisuusjaksoja, jolloin epäpuhtauksien kulkeutuminen 
alapohjatiloista sisäilmaan on mahdollista. 

 
Taulukko 8. Paine-eroseurantojen sijainnit ja havainnot 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittaussuunta 
(rakennusaika)  

 

Min / Max 
(Pa) 

Keskiarvo 
(Pa) 

Huomiot 

Paine 1 Musiikkiluokka A122 – 
alapohja 
(1960-luvun osa) 

-1,4 / 7,5 1,5 Keskimääräinen paine-ero hyvällä ta-
solla, tila keskimäärin ylipaineinen ala-
pohjaan nähden. Lievää alipainei-
suutta kuitenkin esiintyi useamman 
tunnin ajan viikonloppuna 

Paine 2 Luokkatila A131 –  
alapohja 
(1960-luvun osa) 

-3,0 / 1,5 -0,4 Paine-ero vaihtelee yli- ja alipainei-
suuden välillä, keskimääräinen paine-
ero on sisäilman laadun näkökulmasta 
epäsuotuisa, tila on keskimäärin ali-
paineinen alapohjaan nähden.  

Paine 3 Luokkatila A166 –  
alapohja 
(1970-luvun osa) 

-8,0 / 9,2 2,3 Keskimääräinen paine-ero hyvällä ta-
solla, tila keskimäärin ylipaineinen ala-
pohjaan nähden. Selkeitä alipainei-
suusjaksoja kuitenkin esiintyi. 

Paine 4 Kokoelmahuone A177 
– alapohja 

(1990–luvun osa) 

-10,6 / 0,7 -5,8 Keskimääräinen paine-ero on sisäil-
man laadun näkökulmasta epäsuo-
tuisa, tila on keskimäärin selvästi ali-
paineinen alapohjaan nähden 

 

6.1.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, pain e-eroseurannat 
Vaikka osassa tiloista keskimääräinen paine-ero alapohjaan nähden oli positiivinen eli sisätilat olivat 
ylipaineisia alapohjaan nähden, kaikissa tiloissa oli havaittavissa selkeitä alipaineisuusjaksoja, jolloin 
epäpuhtauksien kulkeutuminen alapohjatiloista sisäilmaan on mahdollista. Alipaineisuuden syynä on 
ilmeisesti ilmanvaihdon epätasapainoisuus ja alapohjatilojen heikko tuulettuvuus. Alapohjatilojen alipai-
neistamisella voidaan oletettavasti parantaa tilannetta.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 
• Alapohjatilojen alipaineistaminen epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sisätiloihin 
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6.2 Hiilidioksidipitoisuuden seuranta 
Suoritettujen hiilidioksidiseurantojen minimi- ja maksimilukemat on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Seurantojen mittauskäyrät on esitetty liitteessä 6. 
Taulukko 9. Hiilidioksidiseurantojen havainnot 

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 A123,  
pe 1.2. – ma 18.2.2019 

390 /1279 900 ppm ylityksiä käytän-
nössä päivittäin, hetkellinen 
n. 30 min 1150ppm ylitys ma 
11.2. iltapäivällä 

CO2 / T/ Rh  2 Liikuntasali A185 
pe 8.3. – to 14.3.2019 

398 / 699 Hiilidioksidipitoisuus pysyi 
alle 700 ppm tasolla 

CO2 / T/ Rh  3 Luokkatila A260 
pe 8.3. – to 14.3.2019 

357 / 1375 900 ppm ylityksiä käytän-
nössä päivittäin, 1150 ppm 
ylityksiä säännöllisesti 

 

6.2.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, hiil idioksidipitoisuus 
Seurannoissa ei havaittu hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajan ylityksiä. Toistuvat 1000 ppm tasolla 
olevat CO2-pitoisuudet voivat kuitenkin aiheuttaa tunkkaisuuden tuntua. Ilmanvaihtotutkimuksissa (kts. 
kpl 7. Ilmavaihtojärjestelmien tutkimukset) havaittiin esim. iv-koneen 321 TK konehuoneessa vuotava 
tuloilmakanava, mikä voi pienentää ilmamääriä ja ilmanvaihtuvuutta luokkatiloissa. Ensisijaisena toi-
menpiteenä on suositeltavaa paikata havaitut iv-kanavien vuotokohdat. Mikäli yksittäisissä tiloissa koe-
taan tunkkaisuutta toistuvasti, voidaan selvittää tilan ilmamäärien kasvattamisen mahdollisuus. 

6.3 Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannat 
Suoritettujen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantojen minimi- ja maksimilukemat on esitetty 
alla olevassa taulukossa. Seurantojen mittauskäyrät on esitetty liitteessä 6. 
 
Taulukko 10. 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 A123,  
pe 1.2. – ma 18.2.2019 

20,5 / 23,1 / 21,1  16,0 / 32,9 / 23,8 

CO2 / T/ Rh  2 Liikuntasali A185 
pe 8.3. – to 14.3.2019 

20,0 / 21,7 / 20,8 7,1 / 30,9 / 18,9 

CO2 / T/ Rh  3 Luokkatila A260 
pe 8.3. – to 14.3.2019 

20,0 / 21,9, / 20,4 9,3 / 34,8 / 20,1 

 

6.3.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, lämp ötila- ja suhteellinen kos-
teus 

Sisäilman lämpötilat olivat sopivalla tasolla. Sisäilman suhteellisen kosteuden lukemat olivat talvikau-
delle tyypillisiä, keskiarvot olivat likipitäen suositellussa 20 % miniarvossa. Suhteellisen kosteuden mi-
nimilukemat on rekisteröity aikaisin aamulla. Henkilökuorman laskiessa koulupäivän jälkeen, suhteelli-
nen kosteus laski yön aikana alimmillaan alle 10 % tasolle, mutta nousee päivisin henkilökuorman vai-
kutuksesta. 
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6.4 Epäpuhtausmittaukset (VOC, mineraalivillakuidut, pölynkoos-
tumus) 

VOC-ilmanäytteet 
Kahdesta 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 11. VOC-ilmanäytteiden tulosten tulkinta. 

Näyte Tila TVOC-pitoisuus (µg/m 3) Tulosten tarkastelu 

VOC 1 A160 210 Toimenpideraja ylittyy 

VOC 2 A176 50 Tulos tavanomainen toimenpide-
rajoihin nähden 

 

Näytteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) ja yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat alle toimenpide-
rajojen näytteen VOC 2 osalta. Näytteen VOC 1 osalta yksittäisen yhdisteen toimenpideraja ylittyy 
piiyhdisteisiin kuuluvan dekametyylisyklopentasiloksaanin osalta (160 µg/m3). Kyseistä yhdistettä käy-
tetään mm. puhdistus- ja kiillotusaineissa. 

 
Mineraalivillakuitunäytteet 
Mineraalivillakuitunäytteitä otettiin kuudesta eri tilasta tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumasta. Toi-
menpideraja ylittyi kahden näytteen osalta. Kuitunäytteiden tarkemmat analyysitulokset on esitetty alla 
olevassa taulukossa sekä liitteessä 4. Musiikkiluokan A122 näytealustaan oli koskettu ja alusta oli pei-
tetty laskeuma-aikana, joten näytettä ei voitu ottaa.  
 
Taulukko 12. 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/cm 2) 

(KUI 10) (A122, musiikkiluokka) (näytealusta pilattu laskeuma-aikana, 
ei näytettä) 

KUI 11 A185, liikuntasali 0,3 

KUI 12 A123, luokkatila 0,1 

KUI 13 A162c, luokkatila 0,1 

KUI 14 A134, luokkatila 0,1 

KUI 15 A260, luokkatila 0,6 

KUI 16 A205, kanslia <0,1 
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Pölynkoostumusanalyysi 
Pölynkoostumusnäytteitä otettiin A-rakennuksen tuloilmakanavista kolme kpl (näytteet nro 2, 3 ja 4). 
Näytteet otettiin iv-koneiden 321 TK, 322 TK ja 323 TK palvelualueilta.  Pölynkoostumusanalyysin tu-
lokset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä liitteessä 5. 
 
Taulukko 13. Pölynkoostumusanalyysin näytteenottopaikat ja tulokset.  

Näyte Näytteenottopaikka  
(iv-kone) 

Tulosten tarkastelu 

2 Luokkatilan A133 tu-
loilmakanava 
(iv-kone 321 TK) 

- 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 Liikuntasalin A185 
tuloilmakanava 
(iv-kone 322 TK) 

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

4 Musiikkiluokan 
A122a tuloilmaka-
nava 
(iv-kone 323 TK) 

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

 
Pölynkoostumusnäytteissä havaitun hienojakoisen mineraaliaineksen lähteenä voi olla esimerkiksi ta-
soite- tai laastimateriaali. Rautarikkaat ja alumiinirikkaat partikkelit voivat olla lähtöisin metallimateriaa-
lista tai muusta pinnoitemateriaalista. Sinkkirikkaiden partikkeleiden lähtömateriaalina voi olla esimer-
kiksi maali tai muu pinnoitemateriaali. Mineraalivillakuidut voivat olla lähtöisin esimerkiksi akustovillale-
vyistä tai muista mineraalivillaeristemateriaaleista, esim. iv-järjestelmän äänenvaimennusmateriaa-
leista. 
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6.4.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, epäp uhtausmittaukset 
VOC-pitoisuudet 
Sisäilman VOC-näytteen VOC 2 osalta tulos oli tavanomainen toimenpiderajoihin. Näytteen VOC 1 
osalta toimenpideraja ylittyy yksittäisen näytteen osalta. Kyseistä dekametyylisyklopentasiloksaani-yh-
distettä esiintyy muun muassa puhdistus- ja kiillotusaineissa, joten on mahdollista, että tilassa on suori-
tettu ennen näytteenottoa siivoustoimenpiteitä. Mikäli tilassa havaitaan myöhemmin poikkeavaa kemi-
allista hajua, tilassa on suositeltavaa suorittaa tarkempia jatkoselvityksiä. 

Kuidut 
Kahden kuitunäytteen osalta esiintyi kuituja yli toimenpiderajan (0,2 kpl/cm2). Suurin kuitumäärä, 0,6 
kuitua/cm2, havaittiin luokkatilassa A260. Ilmanvaihtojärjestelmän lisäksi mahdollisia kuitulähteitä ovat 
esim. akustiikkalevyt tai alakattojen yläpuolella olevat LVI-eristykset ja erilaiset avointa mineraalivillaa 
sisältävät aukkojen ja rakojen tiivistykset. Mineraalivillakuidut aiheuttavat eriasteisia ylähengitysteiden 
oireita (yskää, äänen käheyttä, ym. vastaavaa), mutta niiden ei tiedetä aiheuttaneen pysyvää haittaa 
altistuksen päätyttyä. 
Kuitulähteiden poistaminen ilmanvaihtojärjestelmästä on suositeltavaa (kts. kpl 7. Ilmanvaihtojärjestel-
mien tutkimukset). Kuitulähteiden poistamisessa tulee huomioida materiaalien purkamisesta aiheutuva 
kuitujen leviämisriski, joka tulee pyrkiä minimoimaan asianmukaisilla kanavien tulppauksilla ja jälkisii-
vouksella. 
 
Pölynkoostumusnäytteet 
Tuloilmajärjestelmissä havaittiin kuitulähteitä (kts. 7. 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. Musiikkiluokan A122 tuloilmakanavassa havaittiin myös silmin nähden erottuvia 
laastinpaloja (kts. 7.5 Havainnot, IV-kone 323 TK ja koneen palvelualue). 
 
Pölynkoostumusnäytteistä tulee huomioida, että kyseessä on ensisijaisesti laadullinen, ei määrällinen 
analyysi.  
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7. Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimukset 
Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimuksissa selvitettiin järjestelmien toimintakuntoa ja käyttökelpoisuutta ra-
kennuksen kaavaillun loppuelinkaaren kannalta sekä rakennuksen käytön turvallisuuden ja terveellisyy-
den kannalta. IV-järjestelmien puhtautta arvioitiin sekä visuaalisin tarkastuksin että tuloilmakanavista 
otettujen pölynkoostumusnäytteiden avulla. Lisäksi suoritettiin ilmamäärien mittauksia. 
A-osaa palvelee kolme pääilmanvaihtokonetta: 321 TK palvelee kaksikerroksista pääsiipeä, 322 TK pal-
velee liikuntasalia ja 323 TK palvelee musiikkiluokkaa. Pääilmanvaihtokoneiden lisäksi liikuntasalin kel-
larin pukuhuoneita palvelee kaksi pienempää tulo-poistoilmanvaihtokonetta. 
A-osasta tulee huomioida, että teknisen työn tilat (A112) kuuluvat E-rakennuksen iv-koneen palvelualu-
eeseen ja teknisen työn tilojen ilmanvaihtoon liittyvät havainnot on käsitelty E-rakennuksen raportissa. 

7.1 Havainnot, IV-kone 321 TK1 ja koneen palvelualue 
A-osan kaksikerroksista pääsiipeä palvelevaan IV-koneeseen 321 TK ja kanavistoon sekä päätelaittei-
siin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
Taulukko 14 . IV-koneeseen 321 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 321TK1, A-osan kaksikerroksinen pääsiipi 

Valmistus- / asennusvuosi 2001 

Poistoilmakoneet 
321 PK1 (pääpoistoilmakone) 

Huippuimurit: 321 PF2, 321 PF3, 321 PF5, 321 PF6 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

TULO:     321 TK1 +5150 (taajuusmuuttajaohjattu) 
POISTO: 321 PK1  -4800 (taajuusmuuttajaohjattu) 
                 321 PF2   -345 
                 321 PF3   -200 
                 321 PF5   -140  
                 321 PF6   -140     
poisto yht.                -5345 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone A-osa (vesikaton tasalla) 

Raitisilmasäleikkö ei lumisieppareita 

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus oli epätiivis, alemman suodatinrivin lukitussalpa oli auki, tuloil-
masuodatinkammion pohjalla likaa  

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, harjatiivisteet kuluneet 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja. 

Tulopuhallinkammiossa likaa ja pölykertymää. 

Poistopuhallinkammiossa kosteusjälkiä, jotka ilmeisesti peräisin yläpuolelta rai-
tisilmakanavan läpi valuneesta vedestä 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa likaa  

Poistosuodattimet F6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

asennus tiivis, kammiossa lievää pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakammiossa/kanavissa kosteusjälkiä. Kanavaan päätyy jälkien perus-
teella lunta/vettä 

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimien ohivuodoista aiheutu-
nutta likaantumista. Luokasta A133 otetussa tuloilmakanavan pölynkoostumus-
näytteessä havaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja. Kuituhavainnot voivat 
olla peräisin iv-konehuoneessa havaituista kuitulähteistä. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä 

Päätelaitteet ja ilmanjako Luokkatilojen päätelaitteet pääosin uusittu saneerauksien yhteydessä 
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7.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 321 TK 
palvelualue 

• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan 
vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä 
suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet  

• Pääilmanvaihtokoneen 321 TK raitisilmapellin korjaaminen, suositeltavaa vaihtaa raitisilmapelliksi 
vaakasuuntaisilla säleillä varustettu pelti (nykyinen pelti jumiutunut pystyakselien alaosan korroo-
siovaurioiden vuoksi) 

• Lumisiepparien asentaminen raitisilmasäleiköihin on suositeltavaa. Sieppareilla voidaan vähentää 
lumen ja veden päätymistä koneen sisälle. 

• Suodatinasennusten tiiviydestä tulee huolehtia paremmin esim. käyttämällä ylimääräistä tiiviste-
nauhaa suodatinten kehyksissä. 

• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, ml. 
lämmityspatterin puhdistus irrottamalla patterin suojalevy 

• Pääilmanvaihtokoneen 321 TK LTO-kiekon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Ilmanvaihtokonehuoneessa olevien kanavavuotojen tukkiminen 
• Raitisilmakammion vedenpoiston parantaminen (nykyinen poistoaukko koholla kammion pohjasta) 
• Suojaamattomien mineraalivillapintojen suojaaminen tai vaimennusmateriaalin vaihtaminen 321 

TK konehuoneen tuloilmakammiossa (IV-koneen 321 TK palvelualueella 1/5 kuitulaskeumanäyt-
teessä havaittiin toimenpiderajan ylitys, luokkatila A260, 0,6 kpl/cm2, kuituja havaittiin myös tuloil-
makanavien pölynkoostumusnäytteissä) 

• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puhdis-
tusväli n. 5 vuotta.  

• Säleikkömalliset, pölyä keräävät poistoilmapäätelaitteet suositeltavaa puhdistaa vuosittain. 
 

 
Kuva 163. IV-kone 321 TK 

 
Kuva 164. IV-koneen 321 TK raitisilmasäleiköt vesikatolla iv-
konehuoneen seinustalla 
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Kuva 165. IV-kone 321 TK, raitisilmakammion pohjalla sula-
misvettä 

 

 
Kuva 166. IV-kone 321 TK, raitisilmakammion vedenpoisto-
aukko koholla kammion pohjasta, jolloin vesi ei poistu tehok-
kaasti 

 
Kuva 167. IV-kone 321 TK, raitisilmapelti ei sulkeudu koneen 
pysähtyessä 

 
Kuva 168. IV-kone 321 TK, raitisilmapellin vivusto ilmeisesti 
jumiutunut korroosion vaikutuksesta 

 
Kuva 169. IV-kone 321 TK, vettä ja kosteusjälkiä raitisilmaka-
navassa ennen tuloilmasuodattimia 
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Kuva 170. IV-kone 321 TK, tuloilmasuodattimien asennus ei 
ollut tiivis, lukitusvipu auki (suljettiin) 

 
Kuva 171. IV-kone 321 TK, tuloilmasuodattimien ohivuodosta 
aiheutunutta likaantumista 

 
Kuva 172, IV-kone 321 TK, tuloilmasuodattimen asennus ei 
tiivis, reunassa aukko  

Kuva 173. IV-kone 321 TK, likakertymää tuloilmasuodatin-
kammiossa  

Kuva 174. IV-kone 321 TK, lämpötila-anturien läpivienneissä 
suojaamatonta mineraalivillaa tuloilmasuodatinkammiossa 

 
Kuva 175. IV-kone 321 TK, LTO-kennon harjatiivisteet kulu-
neet ja epätiiviit, tiivisteen reunassa selkeä aukko 
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Kuva 176. IV-kone 321 TK, tulopuhallinkammiossa likaa ja 
kosteusjälkiä 

 
Kuva 177. IV-kone 321 TK, tulopuhallinkammiossa puhallin-
moottorin jalustalla pölykertymää ja voiteluainejäämiä  

 
Kuva 178. IV-kone 321 TK, tulopuhallinkammion ja lämmitys-
patterin välissä reikälevy, joka suojaa patteria mutta estää 
patterin helpon puhdistamisen 

 
Kuva 179. IV-kone 321 TK, lämmityspatteriin kertyneitä epä-
puhtauksia reikälevyn läpi kuvattuna 

 
Kuva 180. . IV-kone 321 TK, äänenvaimentimien reikälevyn 
takana oleva mineraalivilla on suojattu muovikalvolla 

 
Kuva 181. IV-koneen 321 TK jälkeisessä tuloilmakammiossa 
suojaamatonta mineraalivillaa anturiläpiviennissä 
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Kuva 182. IV-koneen 321 TK jälkeisessä tuloilmakammiossa 
suojaamatonta mineraalivillaa tarkastusluukun kohdalla 

 
Kuva 183. IV-koneen 321 TK jälkeisessä tuloilmakammiossa 
mineraalivilla on pääosin suojattua. Kammion asennuksen yh-
teydessä suojamuovi on paikoin keriytynyt pois paikoiltaan 
ruuvien ympärille 

 
Kuva 184. IV-koneen 321 TK jälkeisessä tuloilmakammiossa 
paikoin suojaamatonta mineraalivillaa reikälevyn takana 

Kuva 185. IV-koneelta 321 TK tulevien kanavien kanavaää-
nenvaimentimien vaimennusmateriaali on suojattua 

 

 
Kuva 186. IV-koneelta 321 TK tulevassa tuloilmakanavassa 
suurehko vuotokohta iv-konehuoneessa 

 
Kuva 187. IV-koneelta 321 TK tuleva tuloilmakanava iv-kone-
huoneessa. Kanavan pohjalla vähäistä pölykertymää, pyyh-
käisyjäljet kuvassa. 
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Kuva 188. IV-koneen 321 TK palvelualue, tuloilmakanava 
luokkatilassa 133, pölynkoostumusnäytteen nro 2 ottopaikka. 
Kanavan pohjalla vähäistä pölykertymää, pyyhkäisyjäljet 
erottuvat heikosti kanavan pohjalla 

 
Kuva 189. IV-koneen 321 TK palvelualue, tuloilmakanava 
luokkatilassa 133, pölynkoostumusnäytteen nro 2 ottopaikka. 
Kanavan pohjalla vähäistä pölykertymää, pyyhkäisyjäljet erot-
tuvat heikosti kuvan etualalla kanavan pohjalla 

 
Kuva 190. Poistoilman runkokanava iv-konehuoneessa. Ka-
navassa normaalia pölykertymää (pyyhkäisyjäljet kuvassa) 

 
Kuva 191. IV-koneen 321 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nuksen tiiviydessä ei havaittu puutteita 

 
Kuva 192. IV-koneen 321 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nus oli tiivis, mutta kammiossa havaittavissa lievää pölyynty-
mistä 

 
Kuva 193. IV-koneen 321 TK, poistoilmapuhallinkammiossa 
kosteusjälkiä, jotka ilmeisesti peräisin yläpuolelta raitisilmaka-
navan puolelta valuneesta vedestä 
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Kuva 194. WC-tilojen huippuimuri 321PF3 

 
Kuva 195. Vetokaappeja palvelevat huippuimurit 321PF6 ja 
321PF5 
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7.3 Havainnot, IV-kone 322 TK ja koneen palvelualue  
A-osan liikuntasalia palvelevaan IV-koneeseen 322 TK liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa tau-
lukoissa ja valokuvissa. 
 
Taulukko 15.  IV-koneeseen 322 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 322TK, A-osan liikuntasali 

Valmistus- / asennusvuosi 2006 

Poistoilmakone 322 PK 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

Suunnitellut ilmamäärät ei tiedossa 

Tuloilmakoneen sijainti IV-konehuone A272 

Lämmön talteenotto pyöriväkennoinen LTO, harjatiivisteen uusiminen suositeltavaa lähivuosina 

Raitisilmasäleikkö ei lumisiepparia 

Tulosuodattimet F5 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, tuloilmasuodatinkammion pohjalla likakertymää ja siite-
pölyä ilmeisesti vanhojen ohivuotojen seurauksena 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa likaa ja siitepölyä 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 
Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja. 

Tulopuhallinkammion pohjalla pölykertymää 

Poistosuodattimet F5 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammiossa pölykertymää ilmeisesti vanhojen ohivuoto-
jen seurauksena 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimen ohivuodoista aiheutu-
nutta likaantumista. Tuloilmakanavasta otetussa pölynkoostumusnäytteessä ha-
vaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

Päätelaitteet ja ilmanjako 

Ilmamäärien mitattavuuden ja puhdistettavuuden näkökulmasta liikuntasalin iv-
järjestelmän toteutus on laadultaan huono.  

Ilmamäärien mittaaminen luotettavasti edellyttäisi henkilönostimen tai rakennus-
telineiden käyttöä. 
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7.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 322 TK 
palvelualue 
• IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähin-

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

• 322 TK raitisilmakammion suojaamattoman mineraalivillan suojaaminen (liikuntasalin kui-
tulaskeumanäytteessä havaittiin toimenpiderajan ylitys, 0,3 kpl/cm2) 

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

• LTO-kennon ulkokehän harjatiiviste on suositeltavaa uusia lähivuosina 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen normaalin puhdistussyklin mukaisesti, suosi-

teltava puhdistusväli n. 5 vuotta. 
• Ilmamäärien mitattavuutta on suositeltavaa parantaa esim. tekemällä runkokanaviin sel-

keästi merkityt ja erottuvat tulpatut mittausreiät tai asentamalla mittaamisen ja säätämisen 
mahdollistavat säätöpellit 

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

• Säleikkömalliset, pölyä keräävät poistoilmapäätelaitteet suositeltavaa puhdistaa vuosittain 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen ilman-

vaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
 

 
Kuva 196. IV-kone 322 TK, palvelualue A-osan liikuntasali 

 
Kuva 197. IV-koneen 322 TK raitisilmasäleikkö 

 

 
Kuva 198. IV-kone 322 TK, raitisilmakammio 

 
Kuva 199. IV-kone 322 TK, raitisilmakammion tarkastusluu-
kun reunoilla suojaamatonta mineraalivillaa 
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Kuva 200. IV-kone 322 TK tuloilmasuodattimien nykyinen 
asennus oli tiivis (kuvassa toinen suodatinkehikko irrotettuna) 

 
Kuva 201. IV-kone 322 TK, tuloilmasuodatinkammion poh-
jalla likakertymää ja siitepölyä 

 
Kuva 202. IV-kone 322 TK, pyörivä LTO-kenno 
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Kuva 203. IV-kone 322 TK, tulopuhallinkammion pohjalla pö-
lykertymää. Pyyhkäisyjälki kuvassa 

 
Kuva 204. IV-kone 322 TK, lämmityspatterin jälkeisessä tu-
loilmakammiossa siitepölyä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 205. IV-koneelta 322 TK lähtevä tuloilmakanava, pölyn-
koostumusnäytteen nro 3 ottopaikka. Pyyhintäjäljet kuvassa. 

 
Kuva 206. IV-koneelta 322 TK lähtevään tuloilmakanavaan 
tehty pyyhkäisyjälki 

 
Kuva 207. Liikuntasalin poistoilmakanava iv-konehuoneessa. 
Kanavassa normaalia pölykertymää. Pyyhkäisyjäljet kuvassa. 

 
Kuva 208. IV-kone 322 TK, poistoilmasuodatinkammiossa lie-
vää pölykertymää 
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Kuva 209. Liikuntasalin A185 poistoilmasäleikköjä katon ra-
jassa. Säleikköjen puhdistaminen vaatii henkilönostimen/ra-
kennustelineiden käyttöä. 

 
Kuva 210. . Liikuntasalin A185 tuloilmakanava näyttämön ylä-
puolella. Kanavaan tehty ilmeisesti jälkiasennuksena puhdis-
tusluukku.  
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7.5 Havainnot, IV-kone 323 TK ja koneen palvelualue 
A-osan musiikkiluokkaa palvelevaan IV-koneeseen 323 TK liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa 
taulukoissa ja valokuvissa. 
 
Taulukko 16.  IV-koneeseen 323 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 323TK, A-osan musiikkiluokka A122 

Valmistus- / asennusvuosi 2006 

Poistoilmakoneet 
323 PK 

+ vanha WC-huippuimuri  

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

suunnitteluarvot ei tiedossa 

Tuloilmakoneen sijainti musiikkiluokan viereinen varasto,  A117 

Lämmön talteenotto pyöriväkennoinen LTO 

Raitisilmasäleikkö ei lumisiepparia, säleikössä jonkin verran lehtiä 

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, tuloilmasuodatinkammiossa vanhoja kosteus- ja ohivuo-
tojälkiä 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa ei mainittavaa likaantumista 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja. 

Tuloilmapuhallinkammion pohjalla likakertymää, 

Poistoilmapuhallinkammio siisti 

Poistosuodattimet 

 
M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Poistoilmasuodattimien asennus tiivis, kammiossa vähäistä pölykertymää 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakanavassa irtolikaa 
Tuloilmakanavasta otetussa pölynkoostumusnäytteessä havaittiin mm. siitepölyä 
ja mineraalivillakuituja. Kanavassa nähtävissä myös paljain silmin laastimateriaa-
lia. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä 

Päätelaitteet ja ilmanjako Poistoilmasäleiköissä runsasta pölykertymää 

7.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 323 TK 
palvelualue 
• IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähin-

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

• Suojaamattoman mineraalivillan suojaaminen anturiläpivienneissä ja äänenvaimennus-
materiaalissa 

• LTO-kennon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteelli-

sesti 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen normaalin puhdistussyklin mukaisesti, suosi-

teltava puhdistusväli n. 5 vuotta.  
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• Säleikkömalliset poistoilmapäätelaitteet on suositeltavaa puhdistaa vähintään kerran vuo-
dessa niihin kertyvän runsaan pölymäärän vuoksi 

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

 

 
Kuva 211. IV-kone 323 TK, palvelualue A-osan musiikki-
luokka 

 
Kuva 212. IV-koneen 323 TK raitisilmasäleikkö. Säleikön pieneläin-
verkossa jonkin verran lehtiä 

 

Kuva 213. IV-kone 323 TK, raitisilmakammiossa irtolikaa ja 
roskia 

 
Kuva 214. IV-kone 323 TK, raitisilmakammio on varustettu veden-
poistolla  

 
Kuva 215. IV-kone 323 TK, tuloilmasuodattimien asennus 
oli tiivis 

 
Kuva 216. IV-kone 323 TK, tuloilmasuodatinkammiossa vanhoja 
kosteus- ja ohivuotojälkiä  
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Kuva 217. IV-kone 323 TK, LTO-kennon harjatiivisteet ku-
luneet, tiivisteen ja reunan välissä selkeä rako 

 
Kuva 218. IV-kone 323 TK, LTO-kennon harjatiivisteet kuluneet, tii-
visteen ja kennon välissä selkeä rako 

 
Kuva 219. IV-kone 323 TK, LTO-kennon jälkeen tuloilma-
puolella koneen pohjalla pölykertymää, pyyhkäisyjälki ku-
vassa 

 
Kuva 220. IV-kone 323 TK, LTO-kennon jälkeen tuloilmapuolella 
anturiläpiviennissä mineraalivillaa 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, A-osa 16.5.2019 
WO-00730766 100(113)  
 

 

 
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 221. IV-kone 323 TK, LTO-kennon alapuolella ko-
neen pohjalla likakertymää (voiteluainejäämiä tms, joka ke-
rää likaa) 

 
Kuva 222. IV-kone 323 TK, tuloilmapuhallin 

 
Kuva 223. IV-kone 323 TK, tuloilmapuhallinkammion poh-
jalla likakertymää, pyyhkäisyjälki kuvassa 

 
Kuva 224. IV-kone 323 TK, lämmityspatteri pääosin puhdas 

 
Kuva 225. Tuloilmakanavan vaimennusmateriaali on pää-
osin suojattua 

 
Kuva 226. Tuloilmakanavan vaimennusmateriaalin suojauksessa 
on paikoin puutteita. Kuvassa näkyvissä suojaamatonta mineraali-
villaa reikälevyn takana  
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Kuva 227. IV-koneen 323 TK palvelualue, näkymä musiik-
kiluokkaa palvelevan tuloilmakanavan sisältä. Ilmeisesti tul-
patussa kanavahaarassa näkyvissä rakenneaineista mate-
riaalia (tiilimuuraus ja laastipurseita) 

 
Kuva 228. IV-koneen 323 TK palvelualue, musiikkiluokkaa palve-
leva tuloilmakanava käytävällä. Pölynkoostumusnäytteen nro 4 ot-
topaikka. Kanavassa näkyvissä laastimateriaalia. 

 

 
Kuva 229. IV-kone 323 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nus oli tiivis. Kammiossa vähäistä pölykertymää 

 
Kuva 230. IV-kone 323 TK, poistoilmapuhallinkammio siisti. 

 
Kuva 231. Musiikkiluokan A185 pyörrevirtahajottaja –malli-
nen tuloilmapäätelaite. 

 
Kuva 232. Musiikkiluokan A185 poistoilmapäätelaitteissa runsasta 
pölykertymää päätelaitteen sisäpuolella 
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7.7 Havainnot, pukuhuone-IV-kone 1 ja koneen palvelualue 
A-osan liikuntasalin kellarikerroksen lännen puoleista pukuhuonetta A001 palvelevaan tulo-poisto iv-
koneeseen liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukoissa ja valokuvissa. 
 
Taulukko 17.  Lännen puoleisen pukuhuoneen IV-koneeseen liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue Pukuhuone-iv-kone 1 (pukuhuone A001) 

Valmistus- / asennusvuosi 2003 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

 

suunnitellut ilmamäärät ei tiedossa 

iv-koneen sijainti A181 voimisteluvälinetila 

Lämmön talteenotto pyöriväkennoinen LTO 

Raitisilmasäleikkö Säleikkö kärsinyt ilkivaltavaurioita  

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, tiiviste irronnut, suodatinkammio likaantunut ohivuo-
tojen seurauksena  

Lämmityspatteri Sähköpatteri, ei erityisiä huomioita 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 
Tulopuhallinkammiossa likaa 

Poistoilmapuhaltimen siivekkeissä likakertymää 

Poistosuodattimet M5 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, tiiviste irronnut, suodatinkammio likaantunut ohivuo-
tojen seurauksena 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Tuloilmakanavissa havaittavissa suodattimen ohivuodoista aiheutunutta likaantu-
mista.  

Poistoilmakanavissa runsasta pölykertymää. 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä huomioita 

 

7.8 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, pukuhuone iv-
kone 1 ja palvelualue 
• IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähin-

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

• IV-koneen suodattimien tiivisteiden uusiminen 
• IV-koneen, kanavien ja päätelaitteiden puhdistus 
• Raitisilmasäleikön vaurioiden oikominen mahdollisuuksien mukaan 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen ilman-

vaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
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Kuva 233. Lännen puoleista pukuhuonetta palveleva iv-
kone voimisteluvälinevarastossa A181 (koneen kansi avat-
tuna) 

 
Kuva 234. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen raitisil-
masäleikkö kärsinyt ilkivaltavaurioita 

 
Kuva 235. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen tuloil-
masuodatinkammiossa likakertymää ohivuotojen seurauk-
sena 

 
Kuva 236. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen tuloilma-
suodattimen tiiviste irronnut asennusurasta, suodatinkammio li-
kaantunut ohivuotojen vuoksi 

 
Kuva 237. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen tulo-
puhallinkammiossa likakertymää ohivuotojen seurauksena. 
Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 238. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen poistoilma-
suodattimen tiivisteet irronneet, suodatinkammio likaantunut ohi-
vuotojen vuoksi 
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Kuva 239. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen pois-
toilmapuhallinkammiossa, likaa, mm. hyönteisiä 

 
Kuva 240. Lännen puoleisen pukuhuoneen iv-koneen poistoilma-
puhaltimen siivekkeissä likakertymää 

 
Kuva 241. Liikuntasalin lännen puoleinen pukuhuone 

 
Kuva 242. Lännen puoleisen pukuhuoneen tuloilmakanavassa 
runsaasti  pölykertymää. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 243. Lännen puoleisen pukuhuoneen poistoilmaka-
nava iv-koneen vieressä. Kanavassa runsasta pölykerty-
mää, pyyhkäisyjälki kuvassa. 
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7.9 Havainnot, pukuhuone-IV-kone 2 ja koneen palvelualue 
A-osan liikuntasalin kellarikerroksen idän puoleista pukuhuonetta A004 palvelevaan iv-koneeseen liitty-
vät havainnot on esitetty alla olevassa taulukoissa ja valokuvissa. 
 

 
Taulukko 18.  Idän puoleisen pukuhuoneen IV-koneeseen liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue Pukuhuone-iv-kone 2 (pukuhuone A004) 

Valmistus- / asennusvuosi 2003 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

 

suunnitellut ilmamäärät ei tiedossa 

iv-koneen sijainti A183 voimisteluvälinetila 

Lämmön talteenotto 
LTO-kennon harjatiivisteessä ilmeisesti rikkoutuneen suodattimen jäämiä (tulo-
suodattimina käytetty liian pitkiä suodattimia jotka hiertyneet rikki kennoa vasten) 

Raitisilmasäleikkö Säleikkö likaantunut, pieneläinverkko likaantunut osin umpeen  

Tulosuodattimet F7 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, tiiviste irronnut, suodatinkammio likaantunut ohivuo-
tojen seurauksena 

Lämmityspatteri Sähköpatteri, ei erityisiä huomioita 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 
Tulopuhallinkammiossa likaa 

Poistoilmapuhaltimen siivekkeissä likakertymää 

Poistosuodattimet M5 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, tiiviste irronnut, suodatinkammio likaantunut ohivuo-
tojen seurauksena 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Tuloilmakanavissa havaittavissa suodattimen ohivuodoista aiheutunutta likaantu-
mista.  

Poistoilmakanavissa runsasta pölykertymää. 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä huomioita 

 

7.10 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, pukuhuone iv-
kone 2 ja palvelualue 
• IV-koneen, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähin-

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

• IV-koneen suodattimien tiivisteiden uusiminen 
• IV-koneen, kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen (mukaan lukien raitisilmasäleikkö) 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä palvelualueen ilman-

vaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
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Kuva 244. Idän puoleista pukuhuonetta palveleva iv-kone 
voimisteluvälinevarastossa A183. 

 
Kuva 245. Idän puoleisen pukuhuoneen iv-koneen raitisil-
masäleikkö erittäin likainen ja osin ummessa 

 
Kuva 246. Idän puoleisen pukuhuoneen iv-koneen tuloilma-
suodatinkammiossa likakertymää ohivuotojen seurauk-
sena 

 
Kuva 247. Idän puoleisen pukuhuoneen iv-koneen tuloilmasuodat-
timen tiivisteet irronneet, suodatinkammio likaantunut ohivuotojen 
vuoksi 

 

 
Kuva 248. Idän puoleisen pukuhuoneen iv-koneen poistoil-
masuodattimen tiivisteet irronneet, suodatinkammio likaan-
tunut ohivuotojen vuoksi 

 
Kuva 249. Idän puoleisen pukuhuoneen iv-koneen LTO-kennon 
harjatiivisteessä ilmeisesti rikkoutuneen suodattimen jäämiä (tulo-
suodattimina käytetty liian pitkiä suodattimia jotka hiertyneet rikki 
kennoa vasten) 
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Kuva 250. Idän puoleisen pukuhuoneen iv-koneen poistoil-
mapuhaltimen siivekkeissä likakertymää ja ilmeisesti  rik-
koutuneen suodattimen jäämiä 

 
Kuva 251. Idän puoleisen pukuhuoneen tuloilmakanavassa 
runsaasti  pölykertymää. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 252. Idän puoleisen pukuhuoneen poistoilmakanava 
iv-koneen vieressä. Kanavassa runsasta pölykertymää, 
pyyhkäisyjälki kuvassa. 
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7.11 Ilmamäärämittaukset 
Ilmanvaihtokoneiden palvelualueilla suoritettiin pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Mittausten tu-
lokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Kaikkien tilojen osalta ilmanvaihtosuunnitelmia ja suunnitte-
luarvoja ei ollut käytettävissä  
 
Taulukko 19.  Ilmamäärämittausten tulokset. Yli 20% suunnitteluarvoista poikkeavat tulokset korostettu punaisella, mikäli suun-
nitteluarvot olivat tiedossa. 

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] 

A135 Luokkatila  

(321 TK) 

 12 

11,4 

15,4 

15,4 

53 

52 

yht. 105 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

 

29,5 

25,9 

27,4 

26 

+9 

+10 

+9 

+9 

 

27 

27 

26 

26 

yht. 106 

+120 

-120 

 

A211 Luokkatila 

(321 TK) 

 11,8 

11,1 

15,4 

15,4 

53 

51 

yht. 104 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

KSO-160 

 

129 

126 

109 

109 

-4 

-4 

-5 

-5 

34 

33 

29 

29 

yht. 125 

+120 

-120 

 

A185 Liikuntasali  

(322 TK) 

Ilmamäärät ei mitat-
tavissa (teline-/nos-
tintyö) 

   Ilmamäärät ei mi-
tattavissa (teline-
/nostintyö) 

   suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

A122 Musiikki-
luokka  

(323 TK) 

LPCa 1-200 4,3 

3,3 

4,7 

4,0 

(0) 

7,2 

3,3 

38,6 

38,6 

38,6 

38,6 

38,6 

38,6 

38,6 

80 

70 

77 

71 

23* 

95 

70 

yht. 486 

3 x 500-200 

säleikkö 

  156 

180 

190 

yht. 526 

suunnitteluar-
vot ei tie-
dossa, pinta-
alan perus-
teella arvioi-
tuna ilmamää-
rät ok 

Lännen puoleinen 
pukuhuone 

(pukuhuone iv-
kone 1) 

säätöpelti 

PRA-160 

244 as 3 119 säätöpelti 

PRA-160 

37,5 as 6 140 suunnitteluar-
vot ei tie-
dossa, pinta-
alan perus-
teella arvioi-
tuna ilmamää-
rät ok 

Idän puoleinen pu-
kuhuone 

(pukuhuone iv-
kone 2) 

säätöpelti 

PRA-160 

186 as 3 104 säätöpelti 

PRA-160 

23 as 6 110 suunnitteluar-
vot ei tie-
dossa, pinta-
alan perus-
teella arvioi-
tuna ilmamää-
rät ok 

7.12 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, ilmamäärämittauk-
set 

Pistokoeluontoisten ilmamäärämittausten perusteella tilojen ilmamäärissä ei esiintynyt suuria puutteita. 
IV-koneen 321 TK palvelualueella havaittu tuloilmamäärien lievä vajaus voi korjaantua havaitut kanava-
vuodot korjaamalla (kts. ).  
Puuttuvat ilmamäärien suunnitteluarvot on suositeltavaa selvittää etsimällä ilmanvaihtosuunnitelmat. 
Säätötöitä ei luonnollisesti kyetä suorittamaan, mikäli suunnitelmia tai suunnitteluarvoja ei ole käytettä-
vissä.  
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8. Haitta-ainekartoitus 
A-rakennuksen haitta-ainekartoituksessa havaittiin muun muassa sisäpinnoissa ja julkisivumateriaa-
leissa sekä putkieristeissä osin asbestipitoisia materiaaleja. Materiaalinäytteiden PAH-pitoisuuksien ei 
havaittu ylittävän ohjearvoja. Haitta-ainekartoituksen tulokset on esitetty kokonaisuudessaan erillisessä 
haitta-ainekartoitusraportissa. 

9. Altistumisolosuhteiden arviointi 

9.1 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 

9.2 Mikrobivaurioiden laajuus rakenteissa 
Rakennuksen alapohjassa todettiin toistuvia ja laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita pintabetonilaatan ala-
puolisessa lämmöneristeessä (1960-luvun osa) sekä mikrobivaurioitunutta rakennusjätettä alapohjan 
alla olevissa tiloissa. 
Ulkoseinärakenteissa havaittiin mikrobivaurioita. 
Entisessä 1960-luvun ulkoseinässä, nykyisessä rakennuksen keskellä olevassa väliseinässä, havaittiin 
mikrobivaurioon viittaavaa hajua. 
Yläpohjarakenteissa havaittiin paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioituneita kohtia. 

9.3 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuk-

sen paine-erot 
Alapohjassa, ulko- ja väliseinissä sekä yläpohjassa on säännöllisesti toistuvia epätiiveyskohtia, jotka 
toimivat ilmavuotoreitteinä rakenteista sisätilojen suuntaan. Ilmavuotojen mukana kulkeutuu epäpuh-
tauksia ja hajuja sisäilmaan ilmavirtausten tullessa mikrobivaurioituneiden materiaalien kautta. Tilojen 
sisäilmassa on paikoin havaittavissa normaalista poikkeavaa, mikrobiperäistä hajua. Sisä- ja ryömintä-
tilan väliset paine-erot eivät ole täysin hallinnassa. Rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyys on paikoin 
heikentynyt halkeamista, mikä heikentää sisäilmanlaatua.  

9.4 Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet 
Tiloista otetuissa pölylaskeumanäytteissä havaittiin paikoin kohonneita mineraalikuitupitoisuuksia. Ti-
loissa 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 havaittiin 
kemiallista hajoamista alueilla, joilla oli kohonneita kosteuspitoisuuksia. Teollisten mineraalikuitujen läh-
teet sekä paikalliset lattiapäällystevauriot voivat heikentää sisäilmanlaatua. 

9.5 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennä-
köisyys 

Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen.  
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10. Yhteenveto suositeltavista toimenpiteistä 
 
Seuraavassa on esitetty suositeltavat korjaustoimenpiteet rakenneosittain sisäilman laatuun eniten vai-
kuttavassa järjestyksessä. Esitetyt korjaustoimenpiteet pohjautuvat tutkimuksessa havaittuihin korjaus-
tarpeisiin ja sisäilmariskeihin/-haittoihin sekä käyttöä turvaaviin toimenpiteisiin, joilla rakennuksen elin-
kaarta ja käyttöä voidaan jatkaa noin 10 vuotta, jos laajempia peruskorjaustoimenpiteitä ei tehdä: 
Tilaajan asettama loppuelinkaaren käyttöikätavoite rakennukselle on noin 10 vuotta. 
 
Alapohja 

• Alapohjan luukkujen tiivistäminen 
• Alapohjatilojen alipaineistaminen epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sisätiloihin. 
• Alapohjan läpivientien tiivistäminen 
• 1960-luvun osan alapohjan ja seinien liitoskohtien tiivistäminen 
• Kohonneiden viiltomittausalueiden (tilat A160, A168 ja A176) kohdalla olevan lattiapinnoitteen uu-

siminen ja alusrakenteen kuivattaminen. 
• Syöksytorvien vedenohjauksen parantaminen.  
• 1990-luvun osan alapohjan lämmöneristeiden uudelleen kiinnitys 
• Maanpinnan kallistusten korjaus mahdollisuuksien mukaisesti. 
• Pesuvesien pääsyn estäminen lattiapinnoitteiden reuna-alueille varmistavana toimenpiteenä. 
• Sokkelin pinnoitteiden halkeamakohtien korjaus laajemman pinnoitevaurion estämiseksi. 

 
• Liikuntasalin kellaritilojen pintarakenteiden uusiminen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
• Liikuntasalin lattian uusiminen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 

 
Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

• Porrashuoneiden A180 ja A184 ulko-ovien kynnysrakenteen korjaaminen. Tilan A184 oven pieli-
rakenteiden sisäpuolisten osien kuivaus/korjaus. 

• Julkisivun liitosrakenteiden (ikkunat, pellitykset) avointen kohtien tiivistäminen 
• Julkisivurappauksen vauriokohtien korjaus 
• Ulkoseinien sisäpuolisten halkeamien korjaus/tiivistäminen 
• Ulkoseinien ja niihin liittyvien rakenteiden tiivistäminen 
• Ikkunaliitosten pellavatilkkeiden/mineraalivillan korvaaminen mahdollisuuksien mukaan polyure-

taanivaahdolla ja tiivistäminen sisäpuolelta elastisella massalla 
• Ikkunoiden välikotelointien mineraalivillaeristeiden korvaaminen kosteutta kestävällä eristeellä ja 

kotelointien sisäpuolinen tiivistäminen 
• 1990-luvun osan ikkunakotelointien ulkopuolisten vanerien uusiminen/ sisäosien hiominen. Huo-

mioitava kosteuden siirtyminen, mikäli alkuperäiset vanerit jätetään paikoilleen. 
• Ikkunoiden heloitusten korjaus ja tiivisteiden uusiminen 
• Tilan A125 ikkunan alaosan puurakenteiden korjaus/uusiminen, ikkunoiden ulkopuolinen huolto-

maalaus 
• Tilassa A106 olevan liikuntasauman tiivistys sisäpuolelta 

 
Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

• Vaurioituneiden ja vanhojen akustiikkalevyjen uusiminen. Uudempien levyjen avointen villapinto-
jen maalauskäsittely. 

• Tilan A258 alakaton verhousrakenteen uusiminen/lisäkannakointi 
• Vanhojen ulkoseinien, nykyisten väliseinien, liitoskohtien ja läpivientien tiivistäminen (molemmin 

puolin muuratut seinät) 
• Vanhojen ulkoseinien, nykyisten väliseinien, näkyvissä olevien lämmöneristeiden poistaminen 

mahdollisuuksien mukaisesti. Muiden seinän osien tiivistäminen. 
• Levyrakenteisten kostuneiden hormien/kotelointien levyjen uusiminen, lämmöneristeiden uusimi-

nen ja luukkujen tiivistäminen.  
• Tilan 102 välipohjan tiivistäminen muun alapohjarakenteen tiivistämisen yhteydessä. 
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• Välipohjan kohdalla olevien läpivientien tiivistäminen. 
• Tilan A215 käyristyneiden vinyylilaattojen poistaminen ja korvaaminen uudella lattiapinnoitteella 
• Tilapintojen ja märkätilojen osittainen uusiminen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
• Muovimattojen saumakohtien korjaus 

 
Vesikatto ja yläpohja 

• Porrashuoneiden A270 ja A273 poistoilmanvaihtokanavien puhdistaminen 
• Tilan A123 katossa olevan käytöstä poistetun ilmanvaihtokanavan tiivistäminen sekä muiden vas-

taavien käytöstä poistettujen kanavien sulkemistavan tarkastaminen ja tarvittaessa tiivistäminen 
• Yläpohjan liikuntasaumojen ja läpivientien tiivistäminen 
• Tilan A109 kohdalla olevan yläpohjarakenteen tiivistäminen/uusiminen 
• Tilan A258/259 laajennuskaaren yläpohjarakenteen uusiminen 
• Tilan A107 kohdalla olevan ulkoseinäpintaan pitkin valuvan veden alkuperän selvittäminen katteen 

ollessa lumeton 
 
Ilmanvaihtojärjestelmät 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä puuttuvat ilmanvaihtosuunnitel-

mat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
• IV-koneiden perusteellinen puhdistus seuraavien suodatinvaihtojen yhteydessä 
• IV-järjestelmissä havaittujen suojaamattomien mineraalivillapintojen suojaaminen tai vaimennus-

materiaalien vaihtaminen 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puhdis-

tusväli n. 5 vuotta 
• Säleikkömallisten pölyä keräävien poistoilmapäätelaitteiden puhdistus vuosittain 
• Pääilmanvaihtokoneiden LTO-kennojen ulkokehien harjatiivisteiden vaihtaminen 
• Pääilmanvaihtokoneen 321 TK raitisilmapellin korjaaminen 
• Pääilmanvaihtokoneen 321 TK suodatinasennusten tiiviydestä tulee huolehtia paremmin esim. 

käyttämällä ylimääräistä tiivistenauhaa suodatinten kehyksissä. 
• Lumisiepparien asentaminen pääilmanvaihtokoneen 321 TK raitisilmasäleiköihin 
• Pääilmanvaihtokoneen 321 TK raitisilmakammion vedenpoiston parantaminen 
• Pääilmanvaihtokoneen 321 TK ilmanvaihtokonehuoneessa olevien kanavavuotojen tukkiminen 
• Liikuntasalin ilmamäärien mitattavuutta on suositeltavaa parantaa 
• Pukuhuone-iv-koneiden suodattimien asennusurien tiivisteiden uusiminen 
 
Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset 
• Paine-eroseurannat: 

• Alapohjatilojen alipaineistaminen epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sisätiloihin 
• Hiilidioksidipitoisuuden seuranta 

• Ensisijaisena toimenpiteenä on suositeltavaa paikata havaitut iv-kanavien vuotokohdat. Mikäli 
yksittäisissä tiloissa koetaan tunkkaisuutta toistuvasti, voidaan selvittää tilan ilmamäärien kas-
vattamisen mahdollisuus. 

• VOC-ilmanäytteet: 
• Mikäli tilassa A160 havaitaan myöhemmin poikkeavaa kemiallista hajua, tilassa on suositelta-

vaa suorittaa tarkempia jatkoselvityksiä. 
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11. 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 si-
sältävät materiaalit huomioidaan purkutöissä. Kartoituksessa havaittuihin asbestipitoisiin materiaaleihin 
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 purkumääräysten nou-
dattamisesta. Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan materiaaleja, joita ei ole huomioitu haitta-aine-
kartoituksessa, tulee materiaalien haitta-ainepitoisuudet selvittää ennen purkutöiden jatkamista. 
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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LIITE 1  (1/3)  11.3.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, A-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) 

KUI = Kuitulaskeumanäyte  (alle toimenpiderajan / toimenpiderajan ylitys) 

Pöly = Pölynkoostumusnäyte tuloilmakanavasta 

Paine = Paine-eroseuranta 

CO2/T/Rh = Hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta  

Vanhan

ulkoseinärakenteen

sijainti

Vanhan

ulkoseinärakenteen

sijainti

Vanhan

ulkoseinärakenteen

sijainti

Mikrobiperäistä hajua

sisäilmassa

Ummehtunutta hajua

tilassa
Pistävä lastulevyn

haju

Muovimainen haju

sisäilmassa, viileä

tila

Mikrobiperäistä hajua

alakattotilassa

Kylmä

ilmavirtaus

hormista sisälle

päin

Julkisivumuuraus

maanpinnan tasalla KM 1

Paine 1

HUOM! Musiikkiluokan alueella

pohjakuvan huonejärjestys ei vastaa

v. 2019 tilannetta

Paine 2

Paine 3

Paine 4

CO2/T/Rh 2

CO2/T/Rh 1

Pöly 2

Pöly 4

KUI 11

KUI 13

KUI 12

KUI 14



RA 13 (US)

(M45)

RA 14 (US)

(M46)

RA 15 (US)

(M49)

RA 16 (US)

(M50)

RA 17 (US)

MA 5 (US)

RA 31 (YP)

RA 26 (H)

RA 28 (VP)

(M47 ja 48)

LIITE 1  (2/3) 11.3.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, A-osa, 

2.krs

Vanhan

ulkoseinärakenteen

sijainti

Vanhan

ulkoseinärakenteen

sijainti

Mikrobiperäistä hajua

yläpohjan

liitoskohdista

Mikrobiperäistä hajua

sisäilmassa

Mikrobiperäistä hajua

yläpohjaliitoksista

Mikrobiperäistä hajua

yläpohjan

liitoskohdista

Mikrobiperäistä hajua

sisäilmassa

Viileä tila

Yläpohjan läpivientien

kohdat kylmiä

Mikrobiperäistä hajua

yläpohjasta

ulkoilmaan

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) 

KUI = Kuitulaskeumanäyte  (alle toimenpiderajan / toimenpiderajan ylitys) 

Pöly = Pölynkoostumusnäyte tuloilmakanavasta 

CO2/T/Rh = Hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta  

CO2/T/Rh 3

Pöly 3

KUI 15

KUI 16
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Kirkkonummen keskuskoulu, A-osa, 

3.krs, vesikatto

Kondenssivuotoa

ilmanvaihtokanavasta

lattialle
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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 

 



Sivu 7/9 
  7 (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 

kiwalab@inspecta.com  Kiwalab 

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely 
MIK7393a, korvaa raportin MIK7393 
Kiwalab, 7.2.2019 

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. 

 

 



Sivu 1/4 

 

 

 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  Kiwalab 

Sisäilman VOC-analyysi 

VOC0831 

Kiwalab, 24.1.2018 

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 

  



Sivu 4/4 

 

 

 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  Kiwalab 

Sisäilman VOC-analyysi 

VOC0831 

Kiwalab, 24.1.2018 

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 



  2 (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  

Kuituanalyysi 
KUI1164 
Kiwalab, 4.2.2019 

Kiwalab 

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 

 
Kiwalab 
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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) 



  2 (3) 
 

 Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty. 
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4. A-rakennus, musiikkiluokan A122a tuloilmakanava 

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

5. E-rakennus, luokkatilan E105 tuloilmakanava 

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

6. B-rakennus, käytävä B124, tuloilmakanava  

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

7. F-rakennus, luokka F206, tuloilmakanava 

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

8. C-rakennus, C105 aula, tuloilmakanava 

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

9. D-rakennus, D102b ruokala, tuloilmakanava 

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

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia sekä kalsiittia 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkki-, ja rautarikkaita partikkeleita (runsas) 
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Kuva 1. Paine-eroseuranta Paine 1, musiikkiluokan A122 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 2. Paine-eroseuranta Paine 2, luokkatilan A131 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 3. Paine-eroseuranta Paine 3, luokkatilan A166 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 4. Paine-eroseuranta Paine 4, kokoelmahuoneen A177 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. Luokkatila A123, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä pe 1.2. – ma 18.2.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 1 
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Kuva 6. Liikuntasali A185, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 
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Kuva 7. Luokkatila A260, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 3 
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Kuva 8. Luokkatila A123, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä pe 1.2. – ma 18. 2.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 1 
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Kuva 9. Liikuntasali A185, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 2 
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Kuva 10. Luokkatila A260, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 3 
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