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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kirkkonummen keskuskoulun CD-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 rakennuksissa havaittiin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja riskejä. Seuraavassa 
on esitetty tärkeimmät havainnot ja tulokset. 
Rakennuksen on rakennettu 1970-luvun lopulla ja peruskorjattu 2000-luvulla. 
Alapohjat 
Rakennuksen alapohjat on toteutettu ontelolaatoilla sekä alapuolisella solumuovieristeellä. Alapohjati-
laan ei ole järjestetty alun perin tuuletusta tai käyntiyhteyttä, mutta ne on lisätty auditorion alapohjatilaan 
myöhemmin. Maaperänä on alkuperäinen savipitoinen perusmaa sekä palkkien vierustoilla hienoaines-
pitoinen hiekkatäyttö. Perusmaan pintaosissa on havaittavissa mikrobikasvustoa. Alapohjarakenteissa 
havaittiin paikallisia ilmavuotokohtia lähinnä läpivientien kohdalla. Merkkiainetutkimuksessa havaittiin 
ilmavuotoa alapohjan ja ulkoseinän liitoksessa. Sisätilat ovat alipaineisia alapohjatilaan nähden, joten 
epäpuhtauksien pääsy maaperästä sisäilmaan on mahdollista ilmavuotokohtien kautta. 
Alapohjassa havaittiin paikallisesti kohonneita pintakosteusarvoja sekä korkeita kosteuspitoisuuksia 
muovimattopäällysteiden viiltomittauksissa.  
Rakennuksen perusmuurirakenteisiin kohdistuu paikoin ylimääräistä kosteusrasitusta syöksytorvista 
ohjatuista sadevesistä, mikä on aiheuttanut paikallisesti perusmuurin ulkopinnan vaurioita.  
Maanpinnan muotoilut rakennuksen ympärillä ovat osin puutteellisia ja perusmuurin vierustalle on pai-
koin muodostunut painumia. 

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
Rakennuksen ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili -rakenteita, joissa on tuuletus-/ilmarako. Ulkoseinien alaosien 
lämmöneristeet ovat ainakin osittain julkisivumuurausta vasten ja niissä on paikoin havaittavissa run-
saan kosteuden aiheuttamia jälkiä. Ulkoseinän alaosassa ei havaittu bitumikermikaistaa, mikä ohjaisi 
mahdollisen vuotoveden ulkoseinän ulkopuolelle. Ulkoseinän alaosaan on asennettu puurima mahdol-
lisesti julkisivumuurauksen aloitusohjaimeksi. Puurimasta ja lämmöneristeistä otetuissa materiaalinäyt-
teissä havaittiin viitteitä mikrobivaurioista. Ulkoseinän lämmöneristetilan kosteusmittauksissa ei kuiten-
kaan havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. 
Julkisivurakenteissa on paikallisia vauriokohtia puuttuvan pellityksen ja muurausten liitoskohtien sekä 
saumalaastien kohdalla, joista pääsee ulkopuolista kosteusrasitusta seinän sisäosiin. Ylimääräistä kos-
teusrasitusta ulkoseinärakenteelle aiheuttaa myös syöksytorvista maahan ohjatut sadevedet, mitkä rois-
kuessaan kastelevat paikallisesti ulkoseinän alaosia. 
Ulkoseinän sisäpuolisissa rakenteissa havaittiin osassa tiloista halkeamien ja liitoskohtien kautta ilma-
vuotokohtia sekä aistinvaraisesti että merkkiainekokeissa, joten rakenteista pääsee epäpuhtauksia ja 
hajuja sisätiloihin. 
Ikkunarakenteisiin on tehty muutamien tilojen osalta tiivistyksiä. Tiivistyksissä havaittiin paikoin puutteita 
tiivisteiden irrottua peitelevyn osittaisen irtoamisen yhteydessä. Ikkunan tilkevälin eristeenä on käytetty 
polyuretaanivaahdotusta, jossa havaittiin lämpökameratarkasteluissa pieniä puutteita. Ikkunoiden sisä-
puitteet ovat muutamassa tilassa vääntyneet, mikä aiheuttaa paikallisesti vedon tunnetta ikkunoiden 
läheisyydessä. 
Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 
Välipohjien rakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita.  
Väliseinät ovat pääosin tiili-/harkkorakenteisia sekä osin puu-/levyrakenteisia. Puu-/levyrakenteisissa 
väliseinissä havaittiin todennäköisesti lattian pesuveden aiheuttamia paikallisia vaurioita väliseinien 
alaosissa. 
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Alakattojen pintamateriaaleina on käytetty osin reunoistaan avoinna olevia mineraalivillalevyjä, pää-
osin akustiikkalevyinä on kipsilevyjä. Avoimista mineraalivillapinnoista voi irrota kuituja sisäilmaan. Mi-
neraalivillakuidut aiheuttavat yleisesti erilaisia ylähengitysteiden ärsytysoireita ja kyseiset akustiikka-
materiaalit on suositeltavaa uusia jokaiselta sivulta pinnoitetuksi tai korvata jollakin muulla materiaa-
lilla. Alakattotiloissa on paikoin putkien eristeinä avoimia mineraalivillaeristeitä, jotka on suositeltavaa 
pinnoittaa, mikäli putkistoja/kanavia ei uusita.  
Alakattorakenteet on osin toteutettu matalina ja niissä on reuna-alueilla pölyä kerääviä tasoja. 

Tiloissa olevissa putkihormikoteloissa havaittiin ummehtunutta sekä paikoin mikrobivaurioihin viittaa-
vaa hajua. Hormirakenteisiin on paikoin kohdistunut kosteusrasitusta ja niihin on muodostunut kos-
teusvaurioita. Hormikotelot ovat sisäilmaan yhteydessä joko avoimien yläosien kautta tai tiivistämättö-
mien luukkujen kautta, joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on todennäköistä. 

Tilapinnoissa on havaintojen perusteella paikoin kulumisen ja ikääntymisen aiheuttamia jälkiä/vauri-
oita. Pintojen laajempi uusiminen on ajankohtaista laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
Märkätilojen osalta rakenteet ovat osin ikääntyneitä ja niihin kohdistuu uusimistarpeita. 
Osassa C-osan tiloista havaittiin mikrobivaurioihin viittaavaa hajua. 
Vesikatot ja yläpohja 
Rakennuksen vesikattojen puurakenteet on yleisesti tuettu yläpohjan ontelolaattarakenteisiin. Vesikat-
teet olivat tutkimushetkellä osin lumen peitossa, joten niitä ei voitu tarkastaa täysin kattavasti. 

Yläpohjan eristeenä on mineraalivilloitus sekä myöhemmin lisätty puhallusvilla. C-osalla lämmöneritys 
vaatii pieniä korjaustoimenpiteitä. 
Läpivientejä ja liitoskohtia ei ole tiivistetty kaikilta osin, joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on 
mahdollista sisätilojen ollessa yläpohjatilaan nähden alipaineisia. 
D-osan tasakatto-osuuden kermikatteen pinnassa on paikoin verkkohalkeilua, mistä aiheutuu riski ve-
sikattovuotoihin. 
Ilmanvaihtojärjestelmät 
CD-osalla palvelee yhteensä 6 pääilmanvaihtokonetta, jotka on kaikki asennettu vuonna 2002. IV-ko-
neen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatkamaan vähintään 
kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä suoritetaan suo-
sitellut korjaustoimenpiteet. 
IV-järjestelmissä havaitut muutamat mahdolliset kuitulähteet on suositeltavaa poistaa/tiivistää. D-osan 
osalta on suositeltavaa parantaa iv-koneiden raitisilmanoton lumisuojausta. Alapohjatilat tulisi myös ali-
paineistaa sisätiloihin nähden. Puuttuvat iv-suunnitelmat tulee myös hankkia mittaus-, säätö ja puhdis-
tustoimien edesauttamiseksi. 
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. 
Pohjaviemäreiden toimivuus rakennuksen loppukäyttöikätavoitteen ajan edellyttää vähintään viemärei-
den säännöllistä huuhtelua ja mahdollisesti loppukäyttöaikana tehtäviä pienempiä korjaustoimenpi-
teitä. 
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1. Yleistiedot 
 
Kohde      
Kirkkonummen koulukeskus 
Kirkkotallintie 6 
02400 Kirkkonummi 
 
Tilaaja      
Kirkkonummen kunta 
Kuntatekniikka 
PL 20 
02401 Kirkkonummi 

 
Tilaajan yhteyshenkilö 
Benny Vilander 
Puh. 040 8425 412   

benny.vilander@kirkkonummi.fi 
 

 

 

Tutkimuksen tekijät    
Inspecta Oy 
Sentnerikuja 3 
00440 Helsinki 
etunimi.sukunimi@inspecta.com  
 
Maija Ojala, RI (AMK), RTA, projektipäällikkö, 040 7692 485 
Jyrki Pulkki, tutkimussuunnitelma 
Sami Kallio, RI (AMK), RTA, rakenne- ja kosteustutkimukset, raportointi, 050 4673 122 
Ville Ruotsalainen, RI (AMK), rakenne- ja kosteustutkimukset 
Tuure Junkkari, rakenne- ja kosteustutkimukset 
Toni Lättilä, rakenne- ja kosteustutkimukset 
Matti Peltonen, rakenne- ja kosteustutkimukset 
Jouko Pekkarinen, DI, IV-tutkimukset, raportointi, 050 4638 120 
Harri Saarinen, LV-järjestelmien kuntoarvio 
Mikko Leimio, sähköjärjestelmien kuntoarvio 
Tero Kontiainen, viemärijärjestelmien toimivuusarvio 
 
Tutkimusajankohta:  20.12.2018–14.3.2019 
Raportointi: huhtikuu-kesäkuu 2019 
 
 

Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset:  
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoa ja korjaustarvetta 
sisäilmahaittojen osalta sekä tulevaisuuden tarpeisiin tehtävien muutosten ja peruskorjausten lähtötie-
doiksi. Tilaajan asettama loppuelinkaaren käyttöikätavoite rakennuksille on noin 10 vuotta. 
Tutkimusalueena oli koulukeskuksen CD-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: 12 527 m2 
• Tilavuus: n. 53 500 m3 

 

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

 
 

P 

D 

C 
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Kuva 3.  C-rakennuksen 1.kerroksen pohjapiirustus. 

 

 
Kuva 4.  D-rakennuksen 1.kerroksen osittainen pohjapiirustus. 
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Kuva 5.  CD-rakennuksen 2.kerroksen pohjapiirustus. 

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: 

• C-osa luokkatilojen tilanjakomuutoksia 2.krs ja siivouskeskuksen tilamuutos 1986 
• C-osa tilanjakomuutoksia 

 
Tiedossa olevia korjaustöitä: 

• C-osan vesikatepellin uusiminen 2001 
• CD ilmanvaihtokoneiden uusiminen 2001 
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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 - 9.1.2019 rakenne- ja kosteustutkimukset 

Kohteessa suoritettiin rakenteisiin liittyviä tutkimuksia. Tutkittavalle alueelle suoritettiin yleiskatselmointi 
ja pintakosteuskartoitus, jonka perusteella valittiin paikat rakennekosteusmittauksille. Rakennekosteus-
mittauksia suoritettiin alapohjarakenteeseen yhteensä 6 kappaletta viiltomittausmenetelmällä ja 1 kpl 
porareikämenetelmällä. 
Yleiskatselmoinnin perusteella valittiin paikat rakenneavauksille. Rakenneavauksia suoritettiin yhteensä 
23 kappaletta, joista kohdistui alapohjaan 2 kpl, ulkoseinä-/ikkunarakenteisiin 12 kpl, väliseiniin 1 kpl, 
hormirakenteisiin 7 kpl ja portaiden alapuoliseen suljettuun tilaan 1 kpl. Rakenteiden tiiveyttä tarkasteltiin 
lisäksi merkkiainekokeilla, joita tehtiin alapohjaan 2 kpl ja ulkoseinärakenteisiin 2 kpl. Rakenneavauk-
sista otettiin yhteensä 13 kappaletta materiaalinäytteitä, joille suoritettiin mikrobianalyysi suoraviljelyme-
netelmällä. Ulkoseinärakenteiden lämmöneristetiloista mitattiin kosteuspitoisuuksia yhteensä 17 kpl ja 
ulkoseinän betonirakenteista 2 kpl porareikämenetelmällä. 

Avaus ja näytteenottokohdat sekä rakennekosteusmittauspisteet on merkitty raportin liitteenä 1 olevaan 
pohjapiirustukseen. Rakenneavauskohdista selvitettiin rakenteiden ilmatiiveyttä pääosin aistinvarai-
sesti. 
 
Tammi-huhtikuu 2019, ilmanvaihtojärjestelmien tutkimukset 
 
9.1.2019 Sisäilman näytteenotot 

Yleiskatselmoinnin perusteella valittujen C-osan tilojen sisäilmasta otettiin VOC-ilmanäytteitä yhteensä 
1 kpl. 
 
Tammi-maaliskuu 2019, sisäilman olosuhteiden seurantamittaukset 
 
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 
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Merkkiainekalusto:  

• Vety/typpi-kaasuseos (5% / 95%) ja vetyyn (H2) reagoiva Aimtec DF110 –mittauslaite 
• Paine-eromittaukset Pressovac PHM-V1 – venttiilinsäätö- / paine-ero-mittari 

 

Lämpötila/kosteus/hiilidioksidiseurannat:  

• pSense, SenseAir (T, RH, CO2) 
• Testo IAQ 160 (T, RH, CO2) 

Paine-eroseurannat:  

• Produal PEL –paine-erolähetin sekä Tinytag loggerit 

Kuitunäytteet:  

• BM-Dustlifter –pölynkeräysgeeliteipit  
 

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.  
Ulkoseinärakenteiden rakennekosteusmittauksissa sisä- ja ulkoilman välinen lämpötilaero oli noin 16 
°C, mikä aiheuttaa kosteusmittaustuloksiin mittausepätarkkuutta. Mittalaitteet on kalibroitu valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ja mittaukset tehtiin RT-ohjekortissa 13-10984 kuvatuilla menetelmillä. Käytetty mit-
tauslaitteisto, työmenetelmät ja olosuhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaus-
tarkkuus ± 10 RH %.  
Lämmöneristetiloissa olevaa suhteellista kosteutta mitattiin Vaisalan HM40PROBE -mittapäillä. Mitta-
päiden annettiin tasaantua lämmöneristetilassa noin 15 minuuttia, jonka jälkeen tulokset luettiin Vaisa-
lan HM42 lukulaitteella. Kosteusmittausten tasaantumisaikoja voidaan pitää riittävinä luotettavan tulok-
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sen saamiseksi. Mittapäät asennettiin enintään lämmöneristekerroksen puoleen väliin. Käytetty mitta-
laitteisto, työmenetelmät ja olosuhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaustark-
kuus ± 10 RH %. 

Mittaustuloksia arvioitaessa apuna voidaan käyttää apuna seuraavia lähteitä: 

• RT-10984 Betonin suhteellinen kosteus  
• Hyvät tutkimusmenetelmät muovilattiapäällysteiden vaurioitumisen arvioinnissa (Keinanen H., 

2013). 
• Ympäristöopas 2016 
• Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 
• Pinnoitevalmistajien ohjearvoja.  

Yleisesti ottaen uudiskohteissa päällystettävyyden raja-arvona mattopäällysteille käytetään usein 85 % 
suhteellista kosteutta (arviointisyvyydellä), mikä tarkoittaa noin 75% suhteellista kosteutta heti 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 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 
paine-eroa ulkoilmaan nähden (Asumisterveysopas, 2009, s. 64). Rakennusten ilmanpitävyys -teok-
sessa ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman paine-eron tavoitearvoksi ilmoitetaan 0 - 10 Pa alipaine (Ra-
kennusten ilmanpitävyys, 2009), mihin viitataan myös 2018 voimaan tulleissa uuden rakennuksen suun-
nitteluohjeissa. Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
(1009/2017) mukaan rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suunniteltava siten, ettei rakentei-
siin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta 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. 

Paine-eromittaukset tehtiin viidessä tilassa, joista kaksi oli alimmassa kerroksessa, yksi oli toisessa ker-
roksessa ja kaksi neljännessä, eli ylimmässä kerroksessa.  Mittapisteet on esitetty liitteessä 1 ja mit-
taustulokset (kuvaajat) liitteessä 6. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7-14 vrk) tilo-
jen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä sisäilman ja ulkoilman välistä paine-
eroa 5 minuutin välein. 

4.4.4 Ilmavirtamittaukset 
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 paine-eroon perustuen ja 
laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Ilmamäärien laskennassa käytetään laitevalmistajien ilmoittamia 
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k-arvoja. Paine-eromittarin mittausepätarkkuus on ±3,0 %, mutta kuitenkin vähintään ±0,3Pa (-300 - 
+1500 Pa). 

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 viiden tilan ilmamäärät. Mitattuja 
ilmamääriä verrattiin suunnitteluasiakirjojen suunnitteluarvoihin. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan 
poiketa ±20 % huonekohtaisesti ja ±10 % järjestelmäkohtaisesti. 

4.4.5 Sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset 
Olosuhdemittauksissa tarkasteltiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Liian kuuma tai kylmä 
lämpötila ovat lähinnä viihtyvyyshaitta, mutta lämmin ilma voi myös lisätä tilojen käyttäjien väsymystä, 
sisäilman kuivuutta ja materiaaleista erittyviä yhdisteitä ja korostaa muista sisäilmahaitoista 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, 
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 %. 
Mittauspisteet on esitetty liitteessä 1 ja mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa liitteessä 6. Mittarit 
asennettiin tiloissa noin 1,2- 1,5 metrin korkeudelle. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajak-
solla (7 - 14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä sisäilman ja ulkoil-
man välistä paine-eroa 5 minuutin välein.  

4.4.6 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 1. CO2 -pitoisuuden raja-arvoja (sisäilmastoluokitus 2018) 

Kokonaispitoisuus  
700 ppm Yksilöllinen tavoitetaso Sisäilmastoluokka S1 
900 ppm Hyvä Sisäilmastoluokka S2 

1150 ppm 
Tyydyttävä, ylärajan suunnit-
teluarvo 

Sisäilmastoluokka S3 

1500 ppm Toimenpideraja  
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Ilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin yhteensä viidessä eri tilassa, mittaukset tehtiin noin 1,2 – 1,5 metrin 
korkeudelta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella haluttiin selvittää, riittääkö tilo-
jen ilmanvaihto käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa liitteessä 6. Seu-
rantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (7 - 14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, 
suhteellista kosteutta sekä sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa 5 minuutin välein. 

4.4.7 Radonpitoisuuden mittaus 
Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota syntyy jatkuvasti maankamarassa ja kai-
kessa kiviaineksessa. Suomalaisten keskimääräisestä säteilyannoksesta suurin osa tulee sisäilman ra-
donista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionivoivasta säteilystä sisäilman radonpitoisuuden 
viitearvoksi on määritelty 300 Bq/m³. Viitearvo perustuu EU:n säteilyturvallisuusdirektiiviin ja sitä sovel-
letaan työtiloihin, joissa työskentelyaika on suurempi kuin 600 tuntia vuodessa. 

Säteilylain (859/2018) mukaan työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää kaikkialla Suomessa maan-
alaisissa työtiloissa, läpäisevälle maaperälle rakennetuilla työpaikoilla sekä niillä alueilla, joissa aiemmin 
mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 % on suurempi kuin viitearvo 300 Bq/m³ 
(Kirkkonummi sijaitsee mittausvelvoitealueella). Jos työtila sijaitsee maanpinnasta lukien toisessa tai 
sitä ylemmässä kerroksessa, radonpitoisuutta ei tarvitse mitata. Mittauksia ei myöskään edellytetä työ-
paikoilla, joissa rakennuksen lattia ja seinät eivät ole kosketuksissa maankamaraan ja väliin jäävän tilan 
hyvä tuulettuvuus on ilmeistä.  

Säteilyturvakeskus (STUK) on täsmentänyt työnantajien radonmittausvaatimuksia 4.4.2019 annetulla 
määräyksellä S/3/2019 (Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta). 
Määräyksen mukaan työpaikan radonpitoisuuden selvitys on tehtävä radonpitoisuuden mittauksella, 
joka kestää vähintään kaksi kuukautta syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana (mittauskausi). 
Mittaus voidaan tehdä muuna ajankohtana, jos siihen on perusteltu syy. Edellä mainittua kaksi kuukautta 
kestävää mittausta voidaan täydentää erillisellä työnaikaisen radonpitoisuuden mittauksella. Mittaus on 
tehtävä mittauskauden aikana ja sen on kestettävä vähintään 7 vuorokautta, joista 5 on oltava työpäiviä. 
Radonpitoisuuden ja työnaikaisen radonpitoisuuden keskiarvon määritysjakson on oltava tasan 7 vuo-
rokauden pituinen. 
Määräyksen S/3/2019 mukaan tavanomaisilla työpaikoilla radonmittauksia on tehtävä jokaisessa erilli-
sessä rakennuksessa ja jokaisen erillisen ilmanvaihtokoneen piirissä olevassa työtilassa vähintään: 

1) yksi mittaus, jos pinta-ala on enintään 100 neliömetriä; 
2) kaksi mittausta, jos pinta-ala on suurempi kuin 100 neliömetriä. 
Jos pinta-ala on suurempi kuin 200 neliömetriä, on lisäksi tehtävä vähintään yksi mittaus alkavaa 200 
neliömetriä kohti tai yhtenäisessä avoimessa tilassa vähintään yksi mittaus alkavaa 3000 neliömetriä 
kohti. 
Määräyksen S/3/2019 mukaisia kaksi kuukautta kestäviä mittauksia ei tehdyn tutkimuksen puitteissa 
kyetty suorittamaan, joten C-osan aulan C125 sähkökomerossa suoritetun mittauksen tuloksia on pidet-
tävä viitteellisenä.  

4.4.8 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. 

4.4.9 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 
5 olevassa analyysivastauksessa. 
 
Taulukko 2 . Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015). 

Yhdiste Toimenpideraja tolueenivasteella määritettynä 
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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 

 

4.4.10 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 
on toimistorakennuksien tuloilmakanavien keskimääräiseksi kuitupitoisuudeksi määritetty 10-30 kui-
tua/cm2. 
Kohteesta otettiin 6 kappaletta näytteitä ja näytepisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1.  Laboratorio-
analyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuk-
sista on esitetty raportin liitteessä 4. 

4.4.11 Pölynkoostumusanalyysi 
Pyyhintäpölynäytteillä on tarkoitus selvittää pölyn koostumusta ja ne tutkittiin pyyhkäisyelektronimikro-
skoopilla Kiwalab Laboratoriossa. Näytteet otettiin tasopinnalta pyyhkimällä kostutetulla liinalla.  Näyt-
teestä on tunnistettu löytyneet kuidut ja mineraaliaines energiadispersiivisellä spektrometrillä. Varsinai-
sia viitearvoja tuloksille ei ole ja ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tarkemmat menetelmäkuvaukset 
on esitetty liitteenä 5 olevassa analyysivastauksessa ja näytepaikat on esitetty liitteessä 1. 
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5. CD-osa, Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

5.1 Alapohjat ja perustusrakenteet 
5.1.1 Rakenteet 

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

• Alapohjien kantavana rakenteena on ontelolaatat ja lämmöneristeeksi on asennettu ontelolaatto-
jen alapintaan polystyreenieriste (EPS). 

 
Yleisimmät rakennetyypit rakenneavausten ja lähtöti etojen perusteella: 

Alapohjarakenne AP1 ylhäältä alas kuvattuna: 
1. Pintamateriaali 
2. Pintavalu 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. EPS-eriste 100 mm 
5. Alapohjatila, vapaa korkeus vaihtelee 
6. Alustäyttö, hiekka / perusmaa 

 

 

 
Kuva 6.  Rakenneleikkaus AP1. 

Alapohjarakenne AP2 ylhäältä alas kuvattuna 
(liikuntasali): 

1. Joustolattiarakenne 200 mm 
2. Pinta-/tasausvalu 35 mm 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. EPS-eriste  
5. Tuulettamaton alapohjatila 
6. Alustäyttö / perusmaa 

 

 

 
Kuva 7.  Rakenneleikkaus AP2 ja perusmuurin liitos. Maanpinnan 
korkeusasema on havaintojen mukaan pääosin noin punaisen vii-
van kohdalla. 
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5.1.2 Yleiskatselmointi 
Sisäpuolinen katselmointi 

• Alapohjan lattiapinnat ovat pääasiassa muovimattopintaisia ja vinyylilaattoja. C-osalla olevat vinyy-
lilaatat on pääasiassa korvattu muovimatolla. Liikuntasalissa pintamateriaalina on joustoparketti-
lattia. Märkätiloissa pintamateriaalina on laatoitusta ja akryylibetonipinnoitusta. Muovimattopinnoit-
teissa havaittiin yksittäisiä vaurioita mattosaumoissa. Muovimattoja ei ole nostettu seinän alaosaan 
jalkalistaksi ja erityisesti reuna-alueilla ulkoseinien läheisyydessä on epätiiveyskohtia muovima-
tossa jalkalistan alla, mikä mahdollistaa runsaiden pesuvesien pääsyn maton reuna-alueille. 

• Lattiapinnoilla havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja tiloissa C107 (luokka), C112 
(wc), C113 (wc), C116 (ruokailutila), C118 (ruokailutila), C128 (varasto), C141 (wc), C143 (porras-
huone), D102 (ruokailutila, hormikoteloiden ympärillä), D103 (wc, wc-istuimen ympärillä), D116 
(wc), D115 (wc), D117 (wc), D136 (käytävä), D144 (odotushuone) ja D152 (hoitohuone). Tuloksia 
tarkennettiin osin viiltomittauksilla ja porareikäkosteusmittauksilla. Liikuntasalin yhteydessä ole-
vassa pesuhuonetilassa D121 havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja väliseinien alaosissa. 

• Liikuntasalin lämmityspatterista on valunut aiemmin vettä parketille, jossa on kosteusjälkiä. 
• Liikuntasalin varatieoven edustalla olevassa parketissa on kosteuden aiheuttamaa tummentumaa, 

mikä on mahdollisesti peräisin sisäpuolelle päässeestä vedestä oven ollessa auki. 
• Alapohjatilaa ei ole alun perin suunniteltu käyntiyhteydelliseksi, joten huonetiloissa ei ole huolto-

luukkuja alapohjatilaan. Poikkeuksena auditorion alapuolinen tila, jonne on käyntiyhteys pukuhuo-
netilasta. Auditorion alapuolisessa tilassa on hienoa hiekkaa täyttömaana muovikalvon päällä. 
Hiekka on aistinvaraisesti arvioituna hieman kosteata. Tilassa on koneellinen poistoilmanvaihto, 
mikä tuulettaa myös osin auditorion viereisten tilojen alapohjatiloja palkeissa olevien aukkojen 
kautta. 

• Sähkökeskustilasta D137 havaittiin alapohjan mineraalivillalla tiivistetyn läpiviennin kohdalta ilma-
virtauksia sisäilmaan. Alapohjatilan korkeus on kyseisellä kohdalla noin 400-500 mm. Alapohjati-
lassa havaittiin hieman rakennusjätteitä, kuten solumuovia ja mineraalivillaa. Alapohjan täyttö-
maana on hienoa hiekkaa, mikä on todennäköisesti hieman painunut maapohjan painumisen seu-
rauksena, jolloin alapohjan tyhjän tilan korkeus on kasvanut rakennusaikaisesta. 

• Alapohjan lämmöneristeenä on solumuovilevyä (EPS) ontelolaatan alapuolella. 
• Alapohjan läpivientien tiiveydessä on paikoin puutteita, koska ne on jätetty avoimeksi tai eristetty 

mineraalivillalla. Läpivientien kohdalla havaittiin ilmavirtauksia sisätiloihin päin. 
• Teknisessä tilassa D139 on betonista tehty lämmitysputkille syvennys alapohjaan. Syvennyksen 

pohjalla on hieman rakennusjätteitä. 
• Perusmuurin/sokkelin ulkopuolella ei havaittu patolevytystä tai muuta vastaavaa kosteuskatkoa. 

 

 
Kuva 8 . Yleiskuva aulatilasta. 

 
Kuva 9 . Yleiskuva luokkahuoneesta. 
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Kuva 10 . Yleiskuva liikuntasalin katsomon alapuolisesta sy-
vennystilasta. 

 
Kuva 11 . Liikuntasalin puisessa joustolattiarakenteessa ei ole 
käytettävissä olleista suunnitelmista poiketen mineraalivillaa. 

 
Kuva 12.  Liikuntasalin  tuolivaraston (D111) kohdalla olevan 
patterin liitokset ovat aiemmin vuotaneet ja parketissa on kos-
teusvauriota. 

 
Kuva 13 . Käytävätilan D162 lattiassa on halkeamaa. 

 
Kuva 14 . Tilassa C141 pilarin läheisyydessä oleva mattopinta 
on osin irti alustasta. 

 
Kuva 15 . Sähköpääkeskustilan D137 alapohjan läpivienti on 
tiivistetty mineraalivillalla. 
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Kuva 16 . Alapohjatila sähkökeskustilan D137 alapuolella. 

 
Kuva 17 . Auditorion alapuolista tilaa. Täyttömaana on hienoa 
hiekkaa. 

 
Kuva 18 . Alapohjarakenteen palkkien vierustoilla on hiekka-
täyttö ja keskiosilla perusmaa (savi). 

 

 
Ulkopuolinen katselmointi 

• Maanpinta rakennuksen ympäryställä on osin asfaltoitu ja istutusten kohdalla osin nurmipintaista. 
Maanpinnan kaadot rakennuksen ympäryställä ovat paikoin vähäisiä ja paikoin rakennuksen vieri-
seen asfalttipintaan on muodostunut perusmuurin vierustalle vettä ohjaavia syviä painaumia/kuop-
pia. 

• Ulkopuolinen maanpinta on vähintään 200 mm lattiapinnan alapuolella rakennuksen ympärillä, 
pois lukien sisäänkäyntien edustat, joissa maanpinta on lähellä lattiapintaa. 

• Rakennuksen ympärillä ei havaittu patolevytystä. 
• Syöksytorvista tulevat vedet on ohjattu maanpinnalle rakennuksen vierustalle, joista vedet ohjau-

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

lanne. 
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Kuva 19 . Sokkeleiden maalipinnoitteet ovat osin vaurioituneet 
ja irronneet. Julkisivumuurauksen pinnassa on kalkkihär-
mettä. 

 
Kuva 20 . Sadevedet ohjautuvat osin perusmuurin vierustalla 
olevaan kuoppaan. 

 
Kuva 21 . C-osan ympärillä oleva maaperä on osin vajonnut. 
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5.1.3 Rakenneavaukset 
Rakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Alapohjat 2 kpl 
 

RA 1, alapohja, luokkatila, tila C108 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta porareikärakenneavaus toteutuneen rakenteen ja raken-
teen kunnon selvittämiseksi sekä paine-eromittauksen vuoksi. 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Muovimatto + liima 
2. Pintabetonilaatta 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. Solumuovieriste 100 mm 
5. Alapohjatila 
6. Hiekka 

 

 
Kuva 22. Rakenneavaus RA1. 

Havainnot: 
• Rakenne vastaa suunnitelmissa esitettyä rakennetta. 
• Alapohjarakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. 
• Alapohjatilasta havaittiin ilmavirtaus sisätiloihin päin. 
• Etäisyys lattiapinnasta hiekan pintaan oli noin 700 mm. 
• Täyttömaana olevan hiekan havaittiin olevan kosteata. 

 
 

 
Kuva 23 . Alapohjan täyttömaana on hienoa hiekkaa. Kuvan 
keskellä lämmöneristeen pala. 
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RA 2, alapohja, sähkökeskus, tila D150 
Alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta porareikärakenneavaus toteutuneen rakenteen ja raken-
teen kunnon selvittämiseksi sekä paine-eromittauksen vuoksi 

Alapohjarakenne avauksen kohdalla ylhäältä 
päin kuvattuna: 

1. Vinyylilaatta + liima 
2. Pintabetonilaatta 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. Solumuovieriste 100 mm 
5. Alapohjatila 
6. Hiekka 
 

 
Kuva 24. Rakenneavaus RA2. 

Havainnot: 

• Rakenne vastaa suunnitelmissa esitettyä rakennetta. 
• Alapohjarakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. 
• Alapohjatilasta havaittiin ilmavirtaus sisätiloihin päin. 
• Täyttömaana olevan hiekan havaittiin olevan kosteata. 
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5.1.4 Rakennekosteusmittaukset 
 

Viiltomittaukset 
Alapohjan muovimattopinnoitteiden alapuolisia kosteuksia mitattiin viiltomittausmenetelmällä yhteensä 
kuudesta 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) 

Ulkoilma - - -3,0 81,0 3,2 

VM1 

 

Tila C143 301 19,7 67,1 11,5 

Tila C143 sisäilma 716 19,7 22,8 3,9 

VM 2 
Tila C116 116 19,6 66,7 11,3 

Tila 160 sisäilma 725 19,1 20,1 3,3 

VM 3 Tila C107 301 20,3 52,6 9,3 

VM 4 
Tila C118 116 15,5 72,5 9,6 

Tila C118 sisäilma 725 15,4 28,3 3,7 

VM 5 
Tila C113 301 20,3 96,5 17,0 

Tila C113 sisäilma p001 20,4 22,1 3,9 

VM 6 Tila D102  116 18,4 84,7 13,9 

 
Viiltomittauksissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia wc-tilan C113 hormikotelon läheisyydessä 
sekä ruokailutilan D102 hormikotelon vierustalla. 
 
Aistinvaraiset havainnot viiltomittauksista: 

• VM 1; Ei havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. 
• VM 2; Mattoliimassa on havaittavissa tummentumaa. 
• VM 3; Ei havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. 
• VM 4; Mattoliimassa on havaittavissa hieman tummentumaa. 
• VM 5; Kiinnitysliima on saippuoitunut. 
• VM 6; Muovimaton alapuolella havaittiin mikrobiperäinen haju. 
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Kuva 25 . VM 1. 

 
Kuva 26 . VM 2. 

 
Kuva 27 . VM 3. 

 
Kuva 28 . VM 4. 

 
Kuva 29 . VM 5. 

 
Kuva 30 . VM 6. 

Porareikämittaukset  

Pintakosteuskartoituksen ja yleiskatselmoinnin perusteella suoritettiin tarkentava kosteusmittaus pora-
reikämenetelmällä. Poreikämittausten yhteydessä mitattiin sisäilman olosuhteet mittausreiän läheisyy-
destä. Tulos on esitetty taulukossa 1. Mittauspisteen sijainnit on esitetty liitteessä 1. 
Porareikämittauksen kohta määriteltiin pintakosteuskartoituksen yhteydessä havaittujen kohonneiden 
vertailuarvojen kohdalta tai niiden läheisyydestä. 
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Taulukko 4. Porareikämittausten tulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittaus-
piste 

Sijainti ja pintamateriaali Mitta-
pään nu-

mero 

Mittaus-
syvyys 
(mm) 

Lämpötila 

T (°°°°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Absoluuttinen 
kosteus abs. 

(g/m3) 

PR1 
D136, Käytävä, alapohja 247 20 20,4 49,2 8,7 

Käytävä, sisäilma p001 - 20,1 31,1 5,4 

Porareikämittauksessa ei havaittu kohonnutta kosteuspitoisuutta alapohjan pintabetonilaatassa. 

 

5.1.5 Merkkiainekokeet 
Alapohjarakenteisiin suoritettiin merkkiainekokeita tiloissa C108 D150. 
 
MA1, Tila C108 (luokka):  

• Merkkiainekaasu syötettiin alapohjan alapuoliseen tilaan porareiän kautta. 
• Sisätilat olivat tutkimushetkellä alapohjatilaan nähden alipaineisia, n. -1,5 ... -3 Pa. 

 

 
Kuva 31. Merkkiainekoe tilassa C108 Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohta punaisella nuo-
lella. 

 
Havainnot: 

• Alapohjan ja seinärakenteen liitoskohdassa havaittiin yksi vuotokohta alapohjatilasta sisäilmaan 
tutkittavalla alueella. 
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MA2, Tila D150 (Odotushuone):  

• Merkkiainekaasu syötettiin alapohjan alapuoliseen tilaan porareiän kautta 
• Sisätilat olivat tutkimushetkellä alapohjatilaan nähden alipaineisia, n. -4 ... -5 Pa. 

 

 
Kuva 32.  Merkkiainekoe tilassa D150. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella. 

 
Havainnot: 

• Rakennuksen keskiosilla tehdyssä merkkiainekokeessa ei havaittu ilmavuotokohtia merkkiaineen 
syöttöreiän läheisissä alapohjarakenteiden liitoskohdissa. 
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5.1.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Rakennusten alapohjarakenteissa havaittiin paikallisia korjaustarpeita sekä sisäilman laatua paikalli-
sesti heikentäviä tekijöitä. 

Rakennuksen alapohjarakenne on tuettu betonirakenteisten (sokkeli-)palkkien ja anturoiden/teräsbeto-
nipaalujen varaan. Alapohjana on ontelolaattarakenne ja lämmöneristeenä on ontelolaattojen alapuo-
lella solumuovilevy (EPS). Alapohjaan ei ole suunniteltu alun perin erillistä ryömintätilaa tai tuuletusta. 
Auditorion alapuoliseen tilaan on järjestetty käyntiyhteys sisätilojen kautta olevasta huoltoluukusta. Ala-
pohjaan on muodostunut noin 400-500 mm korkea tila maapohjan osittaisen painuman seurauksena. 
Alapohjatilassa ei havaittu tarkastelluilta osin eloperäistä ja herkästi mikrobivaurioituvaa materiaalia. 
Alapohjan keskialueiden maaperänä on perusmaana savi, minkä pinnassa on havaittavissa aistinvarai-
sesti mikrobikasvustoa. Palkkien vierustojen ja auditorion kohdalla täyttömaana on hienoa hiekkaa, mikä 
voi nostaa kosteutta kapillaarisesti maaperästä betonirakenteisiin. Auditorion alapuoliseen tilaan on 
asennettu koneellinen poistoilmanvaihto alapohjatilan tuulettuvuutta parantamaan. Sokkelin ulkopuo-
lella ei kuitenkaan havaittu erillisiä tuloilma-/korvausilmapaaluja, joten korvausilma alapohjatilaan kul-
keutuu pääosin rakenteiden liitosten ja maaperän hiekkatäytön kautta. 
Rakennuksen ulkopuolinen maanpinta on osin asfaltoitu, sepelipintaista sekä nurmialuetta. Asfalttipin-
taisilla alueilla on paikoin havaittavissa painumia sokkelin vierustalla. 

Perusmuurin ulkopuolella ei havaittu patolevytystä tai muuta vastaavaa kosteuskatkokerrosta. Puuttuva 
kosteuseriste mahdollistaa maaperän kosteuden kapillaarisen siirtymisen betonirakenteiden kautta 
ylempiin rakenteisiin. Rakennuksen ulkopuoliseen maanpintaan nähden korkeahkolla sijaitseva lattian-
pinta (yleisesti noin 300-500 mm maanpinnasta) on kuitenkin estänyt kosteuden laajempaa kapillaarista 
nousua ylempiin rakenteisiin. Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä havaittiin perusmuu-
rin lämpökatkona olevan solumuovilevyä, mikä ei ole kosteusherkkä materiaali. Maanpinnan kallistus-
puutteet, paikalliset maanpinnan/päällysteen vajoamat sekä sokkelin vierustoille osin syöksytorvista oh-
jatut sadevedet aiheuttavat ylimääräistä kosteusrasitusta perustusrakenteille. Perusmuurin pinnassa on 
paikoin havaittavissa runsaan ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamia pinnoitevaurioita sekä kalk-
kihärmää etenkin liikuntasalin perusmuurissa. Liikuntasalin lattian pinta on havaintojen  mukaan 300-
400 mm maanpintaa ylempänä, mikä vähentää osin lattian puurakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasi-
tusta. 
Alapohjan pintarakenteena on pääosin muovimatto ja vinyylilaatta. Mattojen ja vinyylilaattojen reuna-
alueita ei ole tiivistetty jalkalistojen kohdalla, mikä mahdollistaa lattian pesuvesien pääsyn pinnoitteiden 
alapuolelle reuna-alueilta, mikäli pesuvesiä käytetään runsaasti. Tällöin muodostuu riski paikallisten 
mikrobikasvustojen muodostumiseen mattopintojen alapuolelle sekä puu-/levyrakenteisten väliseinien 
kohdalle. Muovimattojen saumoissa havaittiin yksittäisissä kohdissa halkeamia, joista pääsee vähintään 
lattian pesun yhteydessä kosteutta maton saumakohdan läheisyyteen/alapuolelle. 
Lattiapinnoilla havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja tiloissa C107 (luokka), C112 (wc), 
C113 (wc), C116 (ruokailutila), C118 (ruokailutila), C128 (varasto), C141 (wc), C143 (porrashuone), 
D102 (ruokailutila), D103 (wc), D116 (wc), D117 (wc), D136 (käytävä), D144 (odotushuone) ja D152 
(hoitohuone). Liikuntasalin yhteydessä olevassa pesuhuonetilassa D121 havaittiin kohonneita pintakos-
teusarvoja väliseinien alaosissa. Tarkentavissa kosteusmittauksissa havaittiin pinnoitteen alapuolisen 
suhteellisen kosteuden olevan koholla tiloissa C113 ja D102. Pinnoitteen alapuolinen kosteus on toden-
näköisesti peräisin ulkopuolisen kosteuden pääsystä pinnoitteen alapuolelle maton reuna-alueilta/läpi-
vientien kohdalta. Viiltomittauksissa havaittiin osittain mattoliiman/tasoitteen vaurioitumiseen viittaavaa 
hajua ja lisäksi mattoliimoissa oli aistinvaraisesti arvioituna tapahtunut vaurioitumista. 
Alapohjarakenteiden sisäilma- ja kosteusteknisen tarkastelun yhteydessä tulee arvioida kosteuden 
ohella myös ilmavuotoja ja niiden mahdollisesti aiheuttamia poikkeamia sisäilman laatuun. Maaperässä 
on tavanomaisesti mikrobeja, joista osa on kosteusvaurioita indikoivia lajeja. Tätä ei pidetä vauriona, 
vaan kyseinen lajisto kuuluu maaperään. Kuitenkin, mikäli kyseisiä mikrobiperäisiä epäpuhtauksia kul-
keutuu sisäilmaan, ne saattavat aiheuttaa oireilua. Kulkeutuminen tapahtuu tavanomaisemmin epätiivii-
den läpivientien ja rakenneliittymien kautta. Koska lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja sisätiloihin toteute-
taan yleisesti ilmavaihtojärjestelmällä jonkinasteista alipaineisuutta, ilmavirtauksen suunta on alapoh-
jasta kohti huonetilaa. Tämä ilmiö lisää läpivientien ja rakenneliitosten tiiveyden merkitystä. 
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Rakenteet on toteutettu ajankohtana, jolloin rakenteiden ilmatiiveyteen ei ole kiinnitetty erityistä huo-
miota. Alapohjan tiiveyttä tarkasteltiin kahden merkkiainekokeen avulla ja ontelolaatan pään ja ulkosei-
nän liitoksen kohdalla havaittiin ilmavuotoa. Sisätilojen ollessa alipaineisia alapohjatilaan nähden, on 
olemassa riski epäpuhtauksien pääsystä sisätiloihin ontelolaattojen ja ulkoseinien liitoksista sekä läpi-
vienneistä. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 
• Alapohjan läpivientien ja rakenneliitosten tiivistäminen 
• Kohonneiden viiltomittausalueiden (tilat C113 ja D102) kohdalla olevan lattiapinnoitteen uusiminen 

ja alusrakenteen kuivattaminen. Toimenpide on suositeltavaa suorittaa myös kohonneiden pinta-
kosteusarvojen alueilla. Tarkempi korjauslaajuus tulee tarkentaa lisätutkimuksella. 

• Syöksytorvien vedenohjauksen parantaminen.  
• Maanpinnan kallistusten korjaus mahdollisuuksien mukaisesti. 
• Pesuvesien pääsyn estäminen lattiapinnoitteiden reuna-alueille varmistavana toimenpiteenä. 
• Sokkelin pinnoitteiden korjaus laajemman pinnoitevaurion estämiseksi. 
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5.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
5.2.1 Rakenteet 

• Ulkoseinät ovat lähtötietojen perusteella tiiliverhoiltuja ja sisäpuolena on kalkkihiekkatiilimuuraus. 
Ulkoverhoilun takana on ilmarako ja mineraalivillainen lämmöneriste. 

• Ikkunat ovat havaintojen perusteella uusittu MSEAL-tyypin ikkunoiksi 2010-luvulla. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 

US 1 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna: 
1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Ilmarako 15 mm 
3. Lämmöneristekerros (mineraalivilla)  

125 mm 
4. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
5. Pintamateriaali- ja käsittely 

 
 

 
Kuva 33.  US1, rakenneleikkaus. 

 

US 2 Ulkoseinärakenne ulkoa sisälle kuvattuna  

1. Puhtaaksimuurattu tiili 130 mm 
2. Tuuletusrako 15 mm 
3. Lämmöneristekerros (mineraalivilla)  

125 mm 
4. Teräsbetoni 200 mm 
5. Pintamateriaali- ja käsittely 

 
 

 
Kuva 34. US2, alkuperäinen rakenneleikkaus, jossa ilmarako 
ja lämmöneriste on esitetty yhtenäisenä. 

 

5.2.2 Yleiskatselmointi 
Julkisivut ja ikkunat, ulkopuoli 

• Julkisivut ovat pääosin tiilimuurattuja. Ikkunoiden yläpuolisen palkin kohdalla on peltiverhous.  
• Julkisivumuurauksen alareunassa on tuuletusraot joka kolmannessa pystysaumassa. Vesikaton 

tasalta tarkasteltuna D-osan julkisivumuurausten alaosan tuuletusraot ovat ummessa. Samoin ik-
kunoiden yläpuolisten palkkien päällä olevat tuuletusraot on myöhemmin suljettu massaamalla ne 
umpeen peltiverhouksen liitoskohtien tiivistemassausten yhteydessä. 

• D-osan julkisivumuurauksen pinnassa oli tutkimushetkellä havaittavissa eri puolilla rakennusta ul-
koseinien kosteusrasitukseen viittaavia kalkkihärmealueita. 

• Tuulikaapin C126 katoksen vedenpoistojärjestely kastelee maahan roiskuessaan sekä perusmuu-
ria että julkisivumuurauksen alaosaa. 

• Tilan C201 ulkonurkassa olevan syöksytorven liitos sadevesikourusta oli irronnut ja vesi kasteli 
julkisivua. Syöksytorvi korjattiin tutkimusten aikana. Tiedossa ei ole kuinka kauan sadevesi-
kourusta tuleva vesi on kastellut julkisivua. 
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• Julkisivumuurausten eri ladontatyylien ja nurkkien kohdissa on eri puolilla rakennusta muuraus-
laastin kulumaa sekä reikiintymistä, joista pääsee paikallisesti kosteusrasitusta julkisivumuurauk-
sen taustalle. 

• Ikkunoiden pielipellitysten ja julkisivumuurausten välejä ei ole tiivistetty. 
• Ikkunoiden ulkopuolisessa kunnossa ei havaittu huomattavia puutteita. Vesipeltien kaadot ovat 

pääsääntöisesti riittäviä. 
 

 
Kuva 35 . Yleiskuva D-osan pääsisäänkäynnin kohdalta. 

 
Kuva 36 . Yleiskuva D-osan matalasta osasta. 

 
Kuva 37 . Yleiskuva D-osan liikuntasalin osalta. 

 
Kuva 38 . Yleiskuva C-osan julkisivusta. Rakennuksen sivus-
talla on osin aita. 

 
Kuva 39 . Tilojen C217 ja C218 kohdalla oleva julkisivu. Ikku-
napalkkien yläpuolisen julkisivumuurauksen tuuletusraot on 
suljettu. 

 
Kuva 40 . Tilan C138 kohdalla olevan ikkunapalkin pellitys on 
irronnut ja avoimesta liitoskohdasta pääsee pieneläimiä/lin-
tuja eristetilaan. 
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Kuva 41 . Ruokalatilan D102 edustalla olevan vesikourun vuo-
dot kastelevat seinän alaosaa. 

 
Kuva 42 . Liikuntasalin ulkonurkassa tilan D137 yläpuolella 
oleva liikuntasauma on toteutettu muurauslaastilla ja vaurioi-
tunut. Pellityksen yläreunan massaus on ikääntynyt. 

 
Kuva 43 . Vesikaton tasalta tarkasteltujen julkisivumuurausten 
tuuletusaukot ovat ummessa. 

 
Kuva 44 . Auditorion julkisivumuurauksen nurkkauksessa on 
reikiintymistä vesikatolta tarkasteltuna. 

 
 
Ulkoseinät ja ikkunat, sisäpuoli 

• Ulkoseinien sisämuurauksissa on paikoin yksittäisiä halkeamia. Halkeamien yhteydessä on ha-
vaittavissa osittain jälkiä ilmavuodoista sekä ilmavirtauksia rakenteen läpi sisäilmaan. Hal-
keamien kohdalla havaittiin pistokoeluontoisessa lämpökamerakuvauksessa viileämpiä alueita 
(halkeamia mm. luokkatilassa C217). Lämpökuvauksessa havaittiin myös aulatilan D106 hor-
mikoteloinnin alaosassa viileämpi kohta. 

• Ikkunoiden sisäpuolisissa pistokoeluonteisessa lämpökameratarkastelussa havaittiin yksittäi-
sissä kohdissa ikkunakarmien eristyksissä lämmöneristyspuutteita. Ikkunapuitteiden tiivisteissä 
havaittiin yksittäisiä ilmavuotokohtia, joista osa johtunee ikkunapuitteen avoimista lukoista. 

• Tilan C101 ulkonurkassa olevan pilarin alaosassa on pinnoitevauriota sekä hieman kohonneita 
pintakosteusarvoja. 

• Ikkunoiden heloituksissa on yksittäisiä puutteita, mm. tilan D201 ikkunan lukitusheloitus on osin 
rikkoutunut 

• Ikkunoiden sisäpuitteissa havaittiin ikkunan sulkeutumista/käyntiä haittaavaa vääntymistä mm. 
tiloissa C108, C219 ja C222. 

• Ikkunoiden yläkarmeissa on raitisilmaventtiilit, jotka toimivat osin tuloilmareitteinä. Tiloissa on 
kuitenkin käytössä koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
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Kuva 45.  Yleiskuva ikkunasta. 

 
Kuva 46.  Ikkunoiden yläkarmeissa on raitisilmaventtii lit. 

 
Kuva 47 . Tilan C101 ulkonurkassa olevan pilarin alaosassa 
on pinnoitevauriota. Kyseisen alueen kohdalla oli syöksytorvi 
ollut irti ulkoseinän yläosasta. 

 
Kuva 48 . Tilassa C221 oleva ikkunoiden välikoteloinnin sisä-
verhouslevy on avonainen/irronnut. Karmin liitoskohdat on tii-
vistetty polyuretaanivaahdotuksella. 

 
Kuva 49 . Ikkunoiden sisäpuitteet ovat paikoin vääntyneitä ja 
lasituslistat ovat yksittäisistä kohdista hieman auenneita. 

 
Kuva 50 . Tilan C217 ulkoseinämuurauksen liitoskohdissa on 
halkeamia ja ilmavirtauksia sisätiloihin päin. 
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Kuva 51 . Tilan C108 ikkunoiden välissä olevan koteloinnin tii-
vistysteippaus on osin irronnut karmin pinnasta. 

 
Kuva 52 . Liikuntasalin varatien viereisen ikkunan yläpuolinen 
tiili on putoamisvaarassa. 

 

5.2.3 Rakenneavaukset 
Ulkoseinärakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Ulkoseinät ja ikkunat 12 kpl 
 

RA 3, ulkoseinä, ruokailutila, C116 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 100 mm 
4. Tuuletusrako 40 mm (rakenneavauk-

sen yläpuolella) 
5. Julkisivumuuraus 
 

  
Kuva 53. Rakenneavauksen RA3 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 
• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 45,0 % lämpötilassa 7,2 ˚C. 
• Alaohjauspuun kosteuspitoisuus oli 8,1 paino-%, mikä on normaalilla tasolla. 
• Lämmöneristetilan alaosassa on ollut ajoittain korkea kosteuspitoisuus, mikä on havaittavissa mm. 

naulojen ruostumisena. 
• Seinän alaosan mineraalivilla on julkisivumuurausta vasten. 
• Alaohjauspuun yläpinta on lattiapinnan tasalla. Alaohjauspuun alapuolella ei havaittu bitumikermi-

kaistaa. 
• Alaohjauspuuhun on kiinnitetty ontelolaatan yläpuolisen pintabetonivalun irrotuskaistaksi kovalevy. 
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• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 3) ja ala-
ohjauspuun ulkoreunasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin vahva viite  mikrobivauriosta  
(näyte 4). 
 

 
Kuva 54 . Rakenneavauksen sijainti ulkoseinärakenteessa. 

 
Kuva 55 . Lämmöneristeen alaosan eriste on ollut aiemmin märkä. 

 
Kuva 56 . Lämmöneriste on julkisivumuurausta vasten. Julkisi-
vumuurauksen taustapinnalla on kalkkihärmettä, mikä viittaa jul-
kisivun alaosan kosteusrasitukseen. 

 
Kuva 57 . Ulkoseinässä on alaohjauspuu/lauta laastikerroksen 
alapuolella. 

 
Kuva 58 . Alaohjauspuuhun on kiinnitetty lattiavalun irrotuskais-
taksi kovalevy. 
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RA 4, ulkoseinä, luokkatila, C102 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 100 mm 
4. Tuuletusrako 40 mm 
5. Julkisivumuuraus 
 

   
 
Kuva 59. Rakenneavauksen RA4 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Eristetilan suhteellinen kosteus oli tutkimushetkellä 44,2 % lämpötilassa 4,8 ˚C. 
• Julkisivumuurauksen ja lämmöneristeen välinen tuuletusrako on osin ummessa. 
• Lämmöneristetilan alaosassa on ollut ajoittain korkea kosteuspitoisuus, mikä on havaittavissa mm. 

naulojen ruostumisena. 
• Alaohjauspuun yläpinta on 10 mm lattiapinnan alapuolella. Alaohjauspuun alapuolella ei havaittu 

bitumikermikaistaa. 
• Alaohjauspuun alapuolella on käytetty sokkelihalkaisun lämmöneristeenä solumuovia (EPS). 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 1). 
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Kuva 60 . Jalkalistan alapuolella on havaittavissa tummentunutta 
likakertymää. 

 
Kuva 61 . Lämmöneristeessä on tummentumaa avauskohdalla.. 

 
Kuva 62 . Alaohjauspuu/lauta on jäänyt muurauslaastin alapuo-
lelle. Puun sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa nuolella. 

 
Kuva 63 . Lämmöneriste on julkisivumuurausta vasten. 
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RA 5, ulkoseinä, luokkatila C107 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta porareikärakenneavauksena. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivilla  
4. Tuuletusrako 
5. Julkisivumuuraus 
 

   
 
Kuva 64. Rakenneavauksen RA5 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 2). 
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RA 6, ulkoseinä, luokkatila, C217 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän yläosaan sisäkautta. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 100 mm + puukoolaus 
4. Tuuletusrako 
5. Julkisivumuuraus 
 

   
Kuva 65. Rakenneavauksen RA6 mukainen ulkoseinärakenne. 

 
Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Pystypuun/ikkunan apukarmin kosteuspitoisuus oli 9,4 paino-%, mikä on normaalilla tasolla. 
• Rakenneavauksen kohdalla oli sisäpuolisen tiilimuurauksen ja betonipilarin välissä halkeamaa, 

josta havaittiin ilmavirtausta sisätiloihin päin. 
• Lämmöneristevilloissa on havaittavissa ilmeisesti ilmavirtausten aiheuttamia värimuutoksia. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 6) ja pys-

typuusta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite  mikrobivauriosta  (näyte 7). 
 

 
Kuva 66 . Rakenneavauksen sijainti.  

Kuva 67 . Rakenneavaus RA6. 
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Kuva 68 . Julkisivumuurauksen saumassa on rako, josta näkyy 
ulos. 

 
Kuva 69 . Luokkatilojen väliseinän kohdalla olevaa betonipilaria 
vasten olevat lämmöneristeet ovat tummentuneita. 

 
RA 7, ulkoseinä, luokkatila, C217 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi sisäkautta seinän alaosaan rakennuksen nurkassa olevan betonipilarin viereltä. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Tyhjä tila 50 mm 
4. Lämmöneriste, XPS 70 mm 
5. Tuuletusrako 10 mm 
6. Julkisivumuuraus 

 

  
Kuva 70. Rakenneavauksen RA7 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 
• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty suulakepuristettua polysty-

reeniä (XPS) ikkunoiden alapuolella. 
• Levyeristeen viereisissä lämmöneristevilloissa on havaittavissa ilmeisesti ilmavirtausten aiheutta-

mia tummentumia. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Levylämmöneristeen viereisestä mineraalivillaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu 

viitettä mikrobivauriosta (näyte 8). 
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Kuva 71 . Rakenneavauksen sijainti seinän alaosassa.  

Kuva 72 . Lämmöneristeen ja sisäpuolisen muurauksen välissä on 
tyhjä tila. 

 
Kuva 73 . Lämmöneriste jatkuu mineraalivillaisena rakennuksen 
nurkan alueella. 

 
Kuva 74 . Jalkalistat on osin kiinnitetty liimaamalla muuraukseen. 
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RA 8, ulkoseinä, luokkatila C203 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta porareikärakenneavauksena. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 
4. Tuuletusrako 
5. Julkisivumuuraus 
 

    
Kuva 75. Rakenneavauksen RA8 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 5). 

 
RA 9, ulkoseinä, luokkatila C218 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta porareikärakenneavauksena. Rakenneavaus sijaitsi noin 100 mm 
lattiapinnasta. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivilla 100 mm 
4. Tuuletusrako 20 mm 
5. Julkisivumuuraus 
 

    
 
Kuva 76. Rakenneavauksen RA9 mukainen ulkoseinärakenne. 

 
  



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 7.6.2019 
WO-00730766 42(114)  
 

 

 
Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@kiwa.com www.inspecta.fi 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta (näyte 9). 
 

 
Kuva 77 . Porareikärakenneavaus RA9. 

 

 
RA 10, ulkoseinä, luokkatila C219 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta porareikärakenneavauksena. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

6. Maali 
7. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
8. Mineraalivilla 
9. Tuuletusrako 
10. Julkisivumuuraus 
 

    
 
Kuva 78. Rakenneavauksen RA10 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin heikko viite  mikrobivauriosta  (näyte 

10). 
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RA 11, ulkoseinä, luokkatila C222 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta porareikärakenneavauksena. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

11. Maali 
12. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
13. Mineraalivilla 100 mm 
14. Tuuletusrako 20 mm 
15. Julkisivumuuraus 
 

    
 
Kuva 79. Rakenneavauksen RA11 mukainen ulkoseinärakenne. 

Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on tiilirakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 11). 

 
 
RA 12, ulkoseinä, toimistotila D201 
Ulkoseinärakenteeseen toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon selvittä-
miseksi seinän alaosaan sisäkautta. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maali 
2. Kipsilevy 13 mm 
3. Höyrynsulkukerroksena toimiva muo-

vikalvo 
4. Puukoolaus + mineraalivilla 100 mm 
5. Mineraalivilla 50 mm + puukoolaus 
6. Tuulensuojalevy 
7. Kevytsoraharkko (seinän alaosassa) 
8. (yläpohjatila) 

 
Rakenneavaus ulotettiin tuulensuojalevyyn 
asti. Rakenneavaus sijaitsi viereisen vesikatto-
pinnan alapuolella. 

 

  
Kuva 80. Rakenneavauksen RA12 mukainen ulkoseinärakenne. 
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Havainnot: 

• Ulkoseinärakenne on puurakenteinen ja lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. 
• Rakenneavauksen kohdalla oli käytöstä poistettu pistorasia. 
• Rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita. 
• Höyrynsulkukerroksena toimivaa muovikalvoa ei ole tiivistetty pistorasian ympärille. 
• Lämmöneristevilloissa on havaittavissa ilmeisesti ilmavirtausten aiheuttamia tummentumia. 
• Pystyrunkopuun kosteuspitoisuus oli 4,6 paino-%, mikä on normaalilla tasolla. 
• Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite  mikrobivauriosta  (näyte 12). 
• Pystyrunkopuusta otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitettä vauriosta (näyte 13). 

 

 
Kuva 81 . Rakenneavauksen sijainti. 

 
Kuva 82 . Rakenteissa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. 

 
Kuva 83 . Tummentumia lämmöneristevilloissa. 

 
Kuva 84 . Seinän alaosan ulkopuolella on kevytsoraharkko vie-
reistä yläpohjatilaa vasten. 
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RA 13, ikkunoiden välinen kotelointi, tila C108 
Ikkunoiden väliseen kotelointiin toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. 

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Lastulevy, melamiini 
2. Lauta 22x100 
3. Ikkunoiden apukarmipuut 
4. Ulkopuolen verhousrakenteet 

 

 
Kuva 85. Rakenneavauksen RA13 mukainen rakenne. 

 
Havainnot: 

• Ikkunoiden välisen tilan/koteloinnin pintaverhouksena on käytetty melamiinipintaista lastulevyä. 
• Ikkunoiden karmien tiivisteenä on käytetty polyuretaanivaahdotusta.  
• Ikkunoiden uusimisen yhteydessä rakenteeseen on lisätty/uusittu ikkunoiden alapuolinen apukar-

mipuu sekä lisätty pystylauta ikkunoiden väliin uusien ikkunoiden ollessa aiempia ikkunoita syvem-
piä. Ikkunoiden alaosan peitelistoitukset on asennettu ikkunapenkin laatoitusta vasten ja tiivistetty 
laattapintaa silikonimassalla. 

• Rakenteissa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioita. 
• Ikkunoiden liitoksia ei ole tiivistetty polyuretaanivaahdotuksen lisäksi muulla tavalla.  
 

 
Kuva 86 . Ikkunoiden välisen koteloinnin rakenneavaus. 

 
Kuva 87 . Rakenteeseen lisätyn pystylaudan ja uuden apukarmi-
puun välistä liitoskohtaa ei ole tiivistetty.. 
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RA 14, ikkunoiden välinen kotelointi, tila C116 
Ikkunoiden väliseen kotelointiin toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen kunnon 
selvittämiseksi.  

Ulkoseinärakenne avauksen kohdalla sisältä 
päin kuvattuna: 

1. Maalattu lastulevy 
2. Lauta 22x100 
3. Ikkunoiden apukarmipuut 
4. Ulkopuoliset rakenteet 

 
Rakenneavaus päätettiin puurakenteisiin. 

 

 
Kuva 88. Rakenneavauksen RA14 mukainen rakenne. 

 
Havainnot: 

• Ikkunoiden välisen tilan/koteloinnin pintaverhouksena on käytetty melamiinipintaista lastulevyä. 
• Ikkunoiden karmien tiivisteenä on käytetty polyuretaanivaahdotusta. Vaahdotuksessa ei havaittu 

avauskohdalla puutteita tai ilmavirtauksia rakenteista. 
• Ikkunoiden välisen puun kosteus oli tutkimushetkellä 7,2 paino-%, mikä on normaalilla tasolla. 
• Rakenteissa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioita. 
 

 
Kuva 89 . Ikkunoiden välisen koteloinnin rakenneavaus. 

 
Kuva 90 . Ikkunan liitoskohdat on tiivistetty polyuretaanivaahdolla. 
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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. 
Eristeiden kosteuspitoisuudet mitattiin noin 180 mm syvyydeltä seinän sisäpinnasta (= eristeen sisäpin-
nasta noin 50 mm). 
 
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 C101 20,7 33,7 6,1 

Ulkoilma - - -3,0 81,0 

KM 1, Tila C101 
Ulkoseinä / eristetila, n.100 mm 
lattiasta 

9,2 41,5 3,7 

KM 2, Tila C217 
Ulkoseinä / eristetila, n. 1600 
mm lattiasta 

8,2 38,6 3,3 

KM 3, Tila C217 
Ulkoseinä / eristetila, n. 350 mm 
lattiasta 12,1 32,1 3,5 

KM 4, Tila C217 
Ulkoseinä / eristetila, n. 500 mm 
lattiasta 12,1 34,9 3,8 

KM 5, Tila C217 
Ulkoseinä / eristetila, n. 1200 
mm lattiasta 

11,0 33,1 3,3 

KM 6, Tila C201 
Ulkoseinä / eristetila, n.1600 
mm lattiasta 

16,3 33,2 4,6 

KM 7, Tila C201 
Ulkoseinä / eristetila, n.300 mm 
lattiasta 

14,3 35,6 4,4 

KM 8 / Tila C201 
Ulkoseinä / eristetila, n.600 mm 
lattiasta 

14,6 37,9 4,8 

KM 9 / Tila C203 
Ulkoseinä / eristetila, n.50 mm 
lattiasta 

19,0 24,8 4,0 

KM 10 / Tila C207 
Ulkoseinä / eristetila, n.200 mm 
lattiasta 

16,2 27,2 3,8 

KM 11 / Tila C222 
Ulkoseinä / eristetila, n.100 mm 
lattiasta 17,4 30,2 4,5 

KM 12 / Tila D204 
Ulkoseinä / eristetila, n.70 mm 
lattiasta 14,4 23,7 3,0 

KM 13 / Tila D106a 
Ulkoseinä / eristetila, n.400 mm 
lattiasta 

14,7 33,7 4,3 

KM 14 / Tila D106a 
Ulkoseinä / eristetila, n.200 mm 
lattiasta 

14,3 32,1 4,0 

KM 15 / Tila D102 
Ulkoseinä / eristetila, n.200 mm 
lattiasta 

10,3 29,4 2,8 

KM 16 / RA 3 
Ulkoseinä / eristetila, n. 50 mm 
lattiasta 

7,2 45,0 3,5 

KM 17 / RA 4 
Ulkoseinä / eristetila, n. 50 mm 
lattiasta 

4,8 44,2 3,0 
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Ulkoseinien kosteusmittaustuloksissa ei havaittu huomattavan koholla olevia kosteuspitoisuuksia. Kor-
kein eristetilan kosteuspitoisuus mitattiin rakenneavauksesta RA7 sokkelin päältä. Eristetilojen mitatut 
lämpötilat olivat neljän mittauspisteen osalta matalia, jolloin suhteellinen kosteuspitoisuus pienenee läm-
pötilan kasvaessa lämmityskauden ulkopuolella. 
 

Porareikämittaukset  

Pintakosteuskartoituksen ja yleiskatselmoinnin perusteella suoritettiin tarkentavia kosteusmittauksia po-
rareikämenetelmällä. Poreikämittausten yhteydessä mitattiin osasta mittauksista sisäilman olosuhteet 
mittausreiän läheisyydestä. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Mittauspisteiden sijainnit on 
esitetty liitteessä 1. 

Porareikämittausten kohdat määriteltiin pintakosteuskartoituksen yhteydessä havaittujen kohonneiden 
vertailuarvojen kohdalta tai niiden läheisyydestä. 
 
Taulukko 6. Porareikämittausten tulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittaus-
piste 

Sijainti ja pintamateriaali Mitta-
pään nu-

mero 

Mittaus-
syvyys 
(mm) 

Lämpötila 

T (°°°°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Absoluuttinen 
kosteus abs. 

(g/m3) 

PR 2 

C101, ulkoseinällä oleva pilari, n. 
150 mm lattiasta 

116 18 16,6 35,3 5,0 

C101, sisäilma p001 - 20,7 33,7 6,1 

PR 3 
C101, ulkoseinällä oleva pilari, n. 
100 mm lattiasta 716 50 14,0 48,9 5,9 

 
Porareikämittauksissa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia rakenteissa. 
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5.2.5 Merkkiainekokeet 
Ulkoseinärakenteisiin suoritettiin merkkiainekokeita tiloissa C219, D210. 

Tilat olivat tutkimushetkellä alipaineisia ulkoilmaan nähden. 
 
MA3, Tila C219 (luokkahuone): 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristekerrokseen. 
• Sisätilojen alipaineisuus vaihteli tutkimushetkellä vallinneen tuulen mukaisesti n. -3 … -12 Pa vä-

lillä. 
 

 
Kuva 91. Merkkiainekoe tilassa C219. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuolin. 

 
Havainnot: 

• Tilassa havaittiin ilmavuotoreittejä ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan tiilimuurauksen ja betonipila-
rin liitoskohdasta sekä patteriputken kohdalla olevista muovimaton saumakohdista. 
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MA4, Tila D201 (työtila): 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristekerrokseen. 
• Sisätilojen alipaineisuus vaihteli tutkimushetkellä vallinneen tuulen mukaisesti n. -4 … -15 Pa vä-

lillä. 
 

 
Kuva 92. Merkkiainekoe tilassa D201. Merkkiaineen syöttöreikä on kuvattu keltaisella nuolella ja ilmavuotokohdat punaisin nuolin. 

 
Havainnot: 

• Tilassa havaittiin ilmavuotoreitti ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan ulkoseinän ja välipohjaraken-
teen liitoskohdasta. 
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5.2.6 Materiaalinäytteet 
Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 13 kpl. Tulosten tulkinnat on esitetty alla ole-
vassa 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 

M1 RA 4 Mineraalivilla Ulkoseinä C102 Viite vaurios ta 

M2 RA 5 Mineraalivilla Ulkoseinä C107 Viite vaurios ta 

M3 RA 3 Mineraalivilla Ulkoseinä / seinän alaosa C1 16 Viite vauriosta 

M4 RA 3 Puu Ulkoseinä / alaohjauspuu C116 Vahva vii te vauriosta 

M5 RA 8 Mineraalivilla Ulkoseinä C203 Viite vaurios ta 

M6 RA 6 Mineraalivilla Ulkoseinän yläosa C217 Viite  vauriosta 

M7 RA 6 Puu Ulkoseinän yläosa / pysty-
koolaus 

C217 Heikko viite vauriosta 

M8 RA 7 Mineraalivilla Ulkoseinän alaosa C217 Ei viitettä vauriosta 

M9 RA 9 Mineraalivilla Ulkoseinä C218 Ei viitettä vauriosta 

M10 RA 10 Mineraalivilla Ulkoseinä C219 Heikko viit e vauriosta 

M11 RA 11 Mineraalivilla Ulkoseinä C222 Viite vauri osta 

M12 RA 12 Mineraalivilla Ulkoseinän alaosa D201 Vii te vauriosta 

M13 RA 12 Puu Ulkoseinän pystykoolaus D201 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 osittain avoimet tuuletusraot julkisivumuurauksen alaosan pystysaumoissa. Ulkoseinän 
lämmöneristeenä on mineraalivilla ilman erillistä tuulensuojakerrosta. 

Julkisivun pellitysten liitoskohdilla ja ikkunoiden pielirakenteissa on paikallisia avoimia kohtia, joista pää-
see viistosateella kosteutta seinän lämmöneristetilaan. Tilan C138 kohdalla olevan ikkunan yläpuolinen 
pelti on irronnut, jolloin lämmöneristetilaan on päässyt lintuja pesimään. 
Tiili-villa-tiili -rakenne luokitellaan nykyisin kosteusriskirakenteeksi sen kosteusteknisen toimivuuspuut-
teen vuoksi. Tiilimuuraus on huokoinen materiaali, jonka taakse sadevedet kulkeutuvat helposti. Muu-
rauksen taakse päässyt vesi aiheuttaa riskin mineraalivillalämmöneristeiden mikrobivaurioitumisesta.  
Kyseinen rakenne on ollut rakentamisaikana yleisesti hyväksytty ja käytetty rakenneratkaisu. Raken-
neavauksista otetuissa lämmöneristeiden ja ulkoseinärakenteen alaosan puurakenteiden materiaali-
näytteissä havaittiin osassa viitteitä mikrobivaurioista. Kosteusvaurioriski on ainakin osin toteutunut. 
Kosteusvaurioriskiä on todennäköisesti osin pienentänyt julkisivumuurauksen ja lämmöneristeen välissä 
havaittu tuuletusrako. Lämmöneristeiden havaittiin olevan myös osittain julkisivumuurausta vasten, mikä 
lisää kosteusvaurioriskiä. Lämmöneristetiloista mitatuissa suhteellisen kosteuden mittauksissa ei ha-
vaittu tutkimushetkellä kohonneita kosteuspitoisuuksia. Liikuntasalin julkisivumuurauksissa oli tutkimus-
hetkellä havaittavissa eri julkisivunosilla kalkkihärmealueita, mitkä viittaavat julkisivumuurauksen kos-
teana pysymiseen pidemmän aikaa. Kyseisillä alueilla on tällöin riski lämmöneristeiden kosteus- ja mik-
robivaurioitumiseen lämmöneristetilan suhteellisen kosteuden ollessa vähintään paikallisesti korkeahko.  
Ylimääräistä ulkopuolista kosteusrasitusta ulkoseinärakenteiden alaosaan aiheutuu myös tuulikaapin 
C126 ulkokatoksen vedenpoistojärjestelystä sekä ruokailutilan D102 ulkonurkassa olevasta puhkiruos-
tuneesta vesikourusta, joista tippuvat vedet kastelevat maahan roiskuessaan ulkoseinän alaosia. Li-
säksi julkisivumuurauksen saumalaastissa on paikoin reikiintymistä. Julkisivumuurauksen eri ladonta-
tyylien liitoskohdissa ikkunoiden vierellä on lähes avoimia pystysaumoja, joista pääsee paikallisesti ul-
kopuolista kosteusrasitusta seinän sisempiin osiin. 
Tilan C101 ulkonurkan pilarin alaosassa havaittiin sisäpuolella pinnoitevauriota. Kyseisen alueen koh-
dalla on ollut syöksytorven yläosa auki, mistä on päässyt valumaan sadevesiä julkisivupintaa pitkin. 
Tarkentavassa porareikämittauksessa ei kuitenkaan havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia pilarin ala-
osassa. 
Julkisivumuurauksen alaosassa ei havaittu kosteuskatkoa (bitumikermiä tai vastaavaa) ohjaamaan 
mahdollista julkisivumuurauksen lävitse päässyttä kosteutta/vettä ulospäin rakenteen alaosasta.  

Tilan C217 ikkunoiden alapuolisena lämmöneristeenä on käytetty XPS-levyä (suulakepuristettu solu-
muovi), mitä ei havaittu muiden rakenneavausten yhteydessä. Kyseinen ulkoseinärakenne on mahdol-
lisesti jossakin välissä uusittu muista rakenteista poikkeavan lämmöneristyksen vuoksi. Rakenteessa ei 
havaittu aistinvaraisesti vaurioitumista. Levy- ja mineraalivillaeristeiden liitoskohdan toteutuksessa ei 
havaittu merkittävää puutetta rakenneavauksen yhteydessä. 
Auditorion takana olevan tilan D201 ulkoseinärakenne on puu-/levyrakenteinen. Rakenteessa höyryn-
sulkukerroksena toimivaa muovikalvoa ei ole havaintojen mukaan tiivistetty alkuperäisten pistorasioiden 
ympärille, joista on mahdollinen ilmayhteys sisätiloihin. Muovikalvon limityksiä ja muita liitoksia ei ole 
todennäköisesti myöskään tiivistetty tai teipattu.  Merkkiainekokeessa havaittiin ilmavuotoa seinän ja 
lattian liitoskohdasta. Lämmöneristevilloissa havaittiin myös värimuutoksia, jotka todennäköisesti johtu-
vat ilmavirtojen kulkeutumisesta rakenteen läpi. 
Ulkoseinän sisäpuolisissa muurauksissa havaittiin halkeamia, joista on havaittavissa ilmavirtauksia si-
sätiloihin päin. Liikuntasalin ulkoseinärakenteessa havaittiin putoamisvaarassa oleva tiili ikkunan ylä-
puolella, josta on myös ilmavirtausta sisätiloihin päin. Ulkoseinärakenteen ilmanpitävyyttä tarkasteltiin 
myös merkkiainekokeiden avulla. Merkkiainekokeissa havaittiin vuotokohtia lämmöneristetilasta sisäil-
maan halkeamakohtien lisäksi lattian ja ulkoseinän liitoskohdan kautta. Lisäksi rakenneavausten yhtey-
dessä havaittiin lämmöneristeissä tummentumia, mitkä viittaavat rakenteessa oleviin ilmavirtauksiin. Il-
mavirtausten mukana sisätiloihin pääsee rakenteista epäpuhtauksia ja hajuja sisätilojen ollessa alipai-
neisia ulkoilmaan nähden. 
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Ikkunoiden liitoskohtia on havaintojen mukaan tiivistetty osittain C-osalla muun muassa tilassa C108. 
Tiivistykseen käytetty butyylinauha on kuitenkin päässyt osittain irtoamaan ikkunan karmin pinnasta, 
mihin on osaltaan voinut vaikuttaa ikkunoiden välissä olevan peitelevyn osittainen irtoaminen. 
Ikkunoiden pistokoeluontoisissa lämpökameratarkasteluissa havaittiin ikkunoiden ja ulkoseinärakentei-
den välisissä liitoksissa/lämmöneristyksissä yksittäisissä kohdissa puutteita. Tuuletusikkunoiden heloi-
tukset ovat osittain rikkoutuneita, jolloin puitteet eivät tiivisty kunnolla karmeja vasten. Ikkunoiden sul-
keutumista heikentää/estää muutamien sisäpuitteiden voimakas vääntyminen muun muassa tiloissa 
C108, C219 ja C222. Puutteellisesti sulkeutuvien ikkunoiden läheisyydessä ilmavirtaukset voivat aiheut-
taa vedon tunnetta. Paikallista vedon tunnetta voi myös aiheutua ikkunoiden yläkarmeissa olevista rai-
tisilmaventtiileistä, mikäli ne ovat auki. Raitisilmaventtiilien lisäyksen syy ikkunoihin ei ole tiedossa, sillä 
tiloissa on käytössä koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. 
Ikkunoiden rakenneavauksissa havaittiin karmin ja ulkoseinän välisenä eristeenä olevan polyuretaa-
nivaahdotus. Uusittujen ikkunoiden karmit ovat aiempia ikkunoita leveämpiä. Ikkunoissa ei havaittu ra-
kenneavausten yhteydessä vaurioitumista. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 

• Ulkoseinän halkeamien ja liitoskohtien korjaus/tiivistys tiloissa C217, C218, C219 ja C220 
• Liikuntasalin ikkunan yläpuolisen tiilimuurauksen korjaus 
• Tuulikaapin C126 katoksen vedenohjauksen parantaminen 
• Ikkunoiden liitosten tiivistäminen 
• Tilan C101 oven yläpuolisen väliseinän avoimen puolen levytys alakaton yläpuolelta 
• Julkisivumuurausten alareunan tuuletusrakojen alaosan poraus mahdollisen vuotoveden poista-

miseksi 
• Julkisivumuurauksen nurkkien saumakohtien korjaus/tiivistäminen D-osan vesikatolta 
• Ikkunoiden sisäpuitteiden käynnin korjaus 
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5.3 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 
5.3.1 Rakenteet 

• Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa muurattuja tiiliseiniä, betonirakenteisia seiniä tai puu-/le-
vyseiniä. 

• Välipohjat ovat ontelolaattoja, joissa yläpuolella on pintavalu. 
• Välipohjien alapuolella on pääosin alaslaskettu kattorakenne pääosin kipsiverhouksella ja osin 

luokkatiloissa matala alaslasku kipsilevytyksellä. Alakaton yläpuolisissa tiloissa on LVIS-asennuk-
sia. 

• Lattioiden pintamateriaaleina on pääasiassa kuivissa tiloissa muovimatto ja märkätiloissa 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. Luokkatilojen akustiikkalevytykset on pääosin uusittu. Keittiötilojen akus-
tiikkalevyissä havaittiin avoimia mineraalivillapintoja. Lisäksi akustiikkalevytysten yläpuolella 
kulkee osin pinnoittamattomalla villalla eristettyjä putkia. 

• Akustiikkalevyissä on yksittäisissä kohdissa havaittavissa vesivuotojen aiheuttamia jälkiä. Jälkiä 
havaittiin tiloissa C132, C220. Kosteusjäljet olivat havaintojen mukaan kuivia tutkimushetkellä. 
 

 
Kuva 93 . Käytävien alakatot ovat alaslaskettuja ja akustiikka-
levyinä toimivat kipsilevytykset. 

 
Kuva 94 . Käytävien alaslaskujen yläpuolella ei havaittu van-
hoja akustiikkalevytyksiä. Tila C125. 

 
Kuva 95 . Alakaton yläpuolisissa tiloissa on paikoin avopintai-
sia mineraalivillaeristyksiä.  

 
Kuva 96 . Matalien alaslaskujen reuna-alueilla on pölyä kerää-
viä tasoja 
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Kuva 97 . Tilan C132 alakaton yläpuolista tilaa. 

 
Kuva 98 . Keittiötilassa C138 olevat akustiikkalevyt ovat reu-
noistaan avoimia. 

 
Kuva 99 . Auditoriotilan D204 metallisäleisen alakattoverhouk-
sen yläpuolella on muovikelmuun kääritty akustiikkamineraa-
livilloitus. 

 
Kuva 100 . Käytävätilan D136 alakattoverhouksen yläpuolisia 
LVIS-asennuksia. 
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Väliseinät, hormirakenteet sekä seinien läpiviennit 

• Puu-/levyrakenteisissa väliseinissä sekä hormikoteloissa on monin paikoin havaittavissa kosteu-
den aiheuttamia vaurioita lattiapinnan läheisyydessä olevissa rakenteissa. Vauriot ovat muodos-
tuneet pinnan levyrakenteisiin todennäköisesti lattian pesuvesistä. 

• Tilapinnoissa on paikoin kulumisen ja kolhimisen aiheuttamia pinnoitevaurioita ja lohkeamia. 
 

 
Kuva 101.  Porrashuonetilassa C143 olevan väliseinän alaosa 
on kosteusvaurioitunut. 

 
Kuva 102 . Tilan C101 välioven yläpuoliset mineraalivilloituk-
set ovat pois paikoiltaan. Väliseinärakennetta ei ole levytetty 
toiselta puolelta tukemaan villoitusta / ääneneristystä. 

 
Kuva 103 . Ovien kotelorakenteiden alaosissa on jälkiä pesu-
vesien pääsystä rakenteeseen. 

 
Kuva 104 . Tilan C125 viereisen wc-tilan hormirakenteessa on 
runsasta pölykertymää. Hormikotelossa havaittiin maakellari-
mainen haju. 

 
Kuva 105 . Ruokalatilassa D102 olevan hormikotelon ala-
reuna on kosteusvaurioitunut. 

 
Kuva 106 . Sähköpääkeskuksen D137 läpivienti viereiseen ti-
laan on tiivistetty mineraalivillalla. 
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Välipohjat, lattiat ja välipohjien läpiviennit 
• Lattiapinnoitteiden kunto vaihtelee tilakohtaisesti. Lattiapintoina kuivissa tiloissa on pääosin muo-

vimatto. Sähkökeskustiloissa havaittiin paikoin vähäisesti alkuperäistä vinyylilaatoitusta. Keittiöti-
loissa pinnoitteena on akryylibetoni. Märkätiloissa lattiapinnoitteena on laatoitus 

• Lattiapinnoitteissa on yksittäisissä kohdissa saumakohtien halkeamista, joista pääsee hieman kos-
teutta lattian pesun yhteydessä pinnoitteen alapuolelle. 

• Välipohjien läpivienneissä ei havaittu tarkastelluilta osin merkittäviä puutteita. 
 

 
Kuva 107 . Tilan C143a kynnyksen kohdalla oleva maton sau-
makohta on avoin. 

 
Kuva 108 . Käytävien pesuvedet ovat päässeet sähkökeskuk-
seen RK-D14.1 oven alaosan puurakenteen kautta. Puura-
kenteisiin on mahdollisesti muodostunut vaurioitumista. 

 

Tilat 

• Poikkeavaa, maakellarimaista hajua havaittiin toisen kerroksen luokkatiloissa C217, C218 ja C219 
sekä ensimmäisen kerroksen porrashuoneen C104 pikapalopostikaapin yhteydessä ja wc-tilan 
C124 hormikotelossa. Tilassa C222 havaittiin tutkimushetkellä viemärin hajua, mikä johtuu kuivu-
neesta lattiakaivosta. 
 

 
Kuva 109.  Yleiskuva aulatilasta. 

 
Kuva 110 . Yleiskuva luokkatilasta. 
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Kuva 111.  Yleiskuva wc-tilasta. 

 
Kuva 112.  Porrashuonetilassa C104 olevan pikapaloposti-
kaapin ympäryställä havaittiin mikrobiperäistä hajua. 

 
Kuva 113 . Yleiskuva C-osan 2.kerroksen käytävätilasta. 

 
Kuva 114 . Yleiskuva D-osan ruokailutilasta. 

 
Kuva 115 . Yleiskuva D-osan liikuntasalista. 

 
Kuva 116 . Pesuhuonetilan D121 ja viereisin siivousvälinetilan 
väliseinän alaosassa havaittiin korkeita pintakosteusarvoja 
seinän molemmin puolin. 
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Kuva 117 . Tilassa C127 havaittiin jyrsijöiden jättämiä jälkiä. 

 

 

 

5.3.3  Rakenneavaukset 

Väliseiniin ja hormirakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Väliseinät 1 kpl 
• Hormirakenteet 7 kpl 
• Portaiden alapuolinen suljettu tila 1 kpl 

 
RA 15, Välioven kotelointi, tila C205 
Välioven viereisen koteloinnin kohdalle toteutettiin rakenneavaus toteutuneen rakenteen ja rakenteen 
kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Rakenteen alaosissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä/vaurioita ja lastulevyn alaosan turpoamista. 
• Koteloinnin ja pintaverhouslastulevyn liitoskohtaa ei ole tiivistetty, mikä mahdollistaa mineraalivil-

lakuitujen pääsyn sisäilmaan oven sulkemisen aiheuttamien paine-erojen muutosten vuoksi. 
 

 
Kuva 118 . Väliovien vieressä on sähkörasioiden kytkentätila.  

Kuva 119 . Lattiapintaan ulottuvissa lastulevyissä on kosteuden 
aiheuttamia jälkiä. 
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Kuva 120. Väliovien viereiset kotelot on eristetty mineraalivillalla. 

 
Kuva 121. Puurakenteen keskiosalla on kosteuden aiheuttamaa 
jälkeä. 

 
RA 16, hormi, C120 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee käyttövesiputki. Putkea ei ole lämmöneristetty. 
• Hormin sisäpuolisissa rakenteissa ei havaittu vaurioita. Hormin luukun kipsilevyn ylä- ja alareu-

nassa on kosteuden aiheuttamaa tummentumaa. 
• Hormin sisäosat olivat pölyiset johtuen avoimesta aukosta putken läpiviennin kohdalla. 

 

 
Kuva 122 . Hormin avaus. 

 
Kuva 123 . Hormin rakenteissa ei havaittu vaurioita. 
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RA 17, hormi, C123 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee käyttövesiputki. Putkea ei ole lämmöneristetty. 
• Hormin sisäpuolisissa rakenteissa ei havaittu vaurioita.  
• Hormin sisäosat olivat pölyiset johtuen avoimesta aukosta putken läpiviennin kohdalla. 

 

 
Kuva 124 . Hormin avaus. 

 

 
RA 18, hormi, luokka C108 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 

 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee viemäri- ja käyttövesiputkia. Putkia ei ole lämmöneristetty. 
 

 
Kuva 125 . Hormirakenne, tila C108. 

 
Kuva 126 . Hormin sisäosissa on runsasta pölykertymää, ym. 
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RA 19, hormi, ruokailutila, D102 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee viemäri- ja käyttövesiputkia. Putkia ei ole lämmöneristetty. 
• Avauksesta havaittiin mikrobivaurioon viittaava haju. 
• Hormikotelon alaosissa on havaittavissa kosteuden aiheuttamia vaurioita. 
• Putken pinnalla oli havaittavissa kondenssivettä tutkimushetkellä. 
• Hormikoteloiden vierustan lattiapinnan pintakosteusarvot ovat kohonneita muuhun lattiapintaan 

nähden. 
 

 
Kuva 127 . Hormin avaus tilassa  

 
Kuva 128 . Hormissa on vanhoja mineraalivillaeristeitä. 

 
RA 20, hormi, D120 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 

Havainnot: 
• Hormissa kulkee viemäri- ja käyttövesiputkia. Putkia ei ole lämmöneristetty. 
• Avauksesta havaittiin lievä mikrobivaurioihin viittaava haju. 
• Hormikotelon tarkastusluukkua ei ole tiivistetty. 

 

 
Kuva 129 . Hormin avaus.  

Kuva 130 . Hormissa on runsasta pölykertymää, ym. 
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RA 21, hormi, D129 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee viemäri- ja käyttövesiputkia. Putkia ei ole lämmöneristetty. 
• Avauksesta havaittiin lievä mikrobivaurioihin viittaava haju. 

 

 
Kuva 131 . Hormin avaus. 

 
Kuva 132 . Hormin puurakenteissa on kosteuden aiheuttamia jäl-
kiä. 

 
RA 22, hormi, D150 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Hormissa kulkee viemäri- ja käyttövesiputkia. Putkia ei ole lämmöneristetty. 
• Avauksesta havaittiin lievä mikrobivaurioihin viittaava haju. 

 

 
Kuva 133 . Hormin puurakenteissa on hieman tummentumia. 
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RA 23, portaan alapuolinen tila, tila C104 
Hormiin toteutettiin rakenneavaus rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. 
 
Havainnot: 

• Portaan alapuolisessa tilassa havaittiin ummehtunutta/mikrobiperäistä hajua. 
• Tilassa ei havaittu kosteusvaurioitunutta materiaalia. 

 

 
Kuva 134 . Portaan alapuolinen rakenneavaus pikapalopostin 
kautta. 

 
Kuva 135 . Portaan alapuolisen tilan lattialla on hieman pölykerty-
mää ja puumateriaalia. 

 

5.3.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Alakatto- ja kotelorakenteissa, väliseinissä sekä pintarakenteissa havaittiin korjaustarpeita sekä sisäil-
man laatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. 
Rakennuksen väliseinärakenteet ovat pääasiassa muurattuja, betonirakenteisia tai puu-/levyseiniä. 
Välipohjat ovat ontelolaattoja. 
Rakennuksen tilojen akustiikkamateriaalina on käytetty käytävätiloissa ja luokkatiloissa pääosin kipsi-
levyä ja keittiötiloissa pääosin mineraalivillaista osin reunoistaan ja leikkauskohdistaan avointa levyä, 
jotka on asennettu alaslaskettuihin rakenteisiin. Auditorion alaslaskuna on metallisäleverhous, minkä 
yläpuolella on muoviin käärittyä mineraalivillaa vähentämässä kaiuntaa. Alakattoverhousten yläpuo-
lella on käytetty pääasiassa käytävillä avointa mineraalivillaa putkien lämmöneristeenä. Matalien alas-
laskujen reunat ovat sisäänvedettyjä varjorakenteita, jolloin niissä on pölyä kerääviä tasoja. 
Avoimista villapinnoista on mahdollista päästä sisäilmaan mineraalivillakuituja erityisesti villapintoihin 
kohdistuvien ilmavirtausten vuoksi. Alakattoverhousten yläpuolisissa tiloissa havaittiin paikoin runsasta 
pölykertymää. Mineraalivillakuidut aiheuttavat ylähengitysteiden ärsytystä (mm. yskää, silmien vuota-
mista/kirvelyä ja äänen käheyttä). 
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. Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on mahdollista muun muassa tilo-
jen ovien sulkemisen/avaamisen yhteydessä muodostuvien ilmavirtojen/painesuhteiden muutosten 
vuoksi. 
Porrashuoneessa C143 olevan puu-/levyrakenteisen väliseinän alaosaan on kohdistunut voimakasta 
kosteusrasitusta ilmeisesti lattian pesuvesistä, jolloin ainakin sisäverhouslevynä oleviin lastulevyihin 
on muodostunut kosteusvaurioitumista. 
Levyrakenteisissa hormikoteloissa on jälkiä kosteuden aiheuttamista vaurioista muun muassa tilassa 
D102, jossa havaittiin hormikoteloiden olevan kosteusvaurioituneita todennäköisesti hormikotelossa 
olevan viemäriputken pintaan kondensoituneesta ilmankosteudesta.   
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Hormirakenteiden rakenneavauksissa havaittiin hormien sisällä olevan yleisesti ummehtunutta tai mik-
robiperäistä hajua. Hormikoteloissa on yleisesti tiivistämättömiä tarkastusluukkuja, joiden kautta hor-
meista pääsee epäpuhtauksia sisäilmaan. 
Lattioiden pintamateriaaleina on pääosin muovimattoa ja vinyylilaattaa. Käytävien yhteydessä oleviin 
sähkökeskustiloihin on päässyt lattioiden pesujen yhteydessä vettä aiheuttaen kosteusrasitusta kyn-
nyksen/oven alaosan puurakenteisiin. Sähkökeskustilojen pintakosteuskartoituksessa ei kuitenkaan 
havaittu tutkimushetkellä kohonneita pintakosteusarvoja. Lattioiden muovimattopinnoitteissa havaittiin 
yksittäisiä haljenneita saumakohtia. 
Tiloissa havaittiin paikoin mikrobivaurioitumiseen viittaavaa hajua tiloissa C217, C218 ja C219, mikä 
on pääosin peräisin ulkoseinärakenteista. 1.kerroksen osalta havaittiin ummehtunutta mikrobiperäistä 
hajua porrashuoneen C104 portaiden alapuolisessa suljetussa tilassa, mistä hajua voi päästä sisätiloi-
hin tiivistämättömän luukun ja rakenneliitosten kautta. 

Liikuntasalin yhteydessä olevassa pesutilassa D121 havaittiin korkeita pintakosteusarvoja väliseinän 
molemmin puolin, mikä viittaa kosteuden pääsyyn mahdollisen vedeneristeen taakse. 
Keittiötiloissa havaittiin jyrsijöiden jättämiä ulosteita, mikä viittaa jyrsijöiden päässeen sisätiloihin. Keit-
tiön ulko-oven tiivisteiden ja liitoskohtien toimivuus ja kunto on suositeltavaa tarkastaa huolellisesti 
pienten rakojen sulkemiseksi. 
Tilapinnoissa on paikoin kulumisen ja käytön aiheuttamia jälkiä ja pintamateriaalien uusiminen/kunnos-
taminen on ajankohtaista laajemman peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 
• Hormikoteloiden uusiminen ruokailutilasta D102 
• Keittiön ulko-oven tiivisteiden ja liitoskohtien tarkastus ja tarvittaessa uusiminen/tiivistys 
• Tilan D137 väliseinän läpivientien tiivistys 
• Tilan C143 siivousvaraston väliseinän alaosan uusiminen vaurioituneilta osilta 
• Tilan C103 portaiden alustilan tuuletus tai liitoskohtien tiivistäminen 
• Tilan C107 patterin vuotavan liitoksen korjaus 
• Väliovien viereisten lastulevyjen uusiminen 
• Alakattojen yläpuolisten putkien avointen mineraalivillaeristeiden pinnoitus 
• Auditoriotilan peltisäleverhouksen ja niiden yläpuolisten akustiikkavillojen poisto sekä uusiminen 

uudella akustiikkalevyllä 
• D-osan liikuntasalin yhteydessä olevien pesuhuonetilojen uusiminen 
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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 sekä tasokatto-osuuksilla kermi. Vesikaton kantavina rakenteina toimivat ylä-
pohjasta tuetut puurakenteiset kattoristikot. 

• Yläpohjan kantavana rakenteena toimii ontelolaatasto. Lämmöneristeenä on käytetty mineraa-
livillalevyä ja puhallusvillaa. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen ja osin hava intojen perusteella: 

Yläpohja ja vesikatto yleensä, C-osa, YP 1 

1. Saumattu peltikate 
2. Ruoteet 22x100 mm k150 
3. Aluskate 
4. Vesikaton puurakenteet ja tuuletustila 
5. Lämmöneriste puhallus- ja levyvilla (alku-

peräinen 175 + 30 mm) 
6. Ontelolaatta 
7. Sisäpuoliset verhous-/pintarakenteet 

 
Kuva 136.  YP 1, rakenneleikkaus. 

 

 
Yläpohja ja vesikatto yleensä, D-osa, matala osa, 
YP 2 

1. Bitumikermi 
2. Umpilaudoitus 
3. Vesikaton kantavat puurakenteet + ylä-

osassa tuuletustila, n. 150 mm 
4. Lämmöneristekerros 175 + 30 mm 
5. Ontelolaatta  
6. Sisäpuoliset verhous-/pintarakenteet 

  
Kuva 137.  YP 2, rakenneleikkaus. 

 

5.4.2 Yleiskatselmointi 
• Ontelolaattojen alapinnoissa on jälkiä kattovuodoista D-osan ilmanvaihtokoneen ympäryställä. 
• Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillalevyjä ja / tai puhallusvillaa.  
• Yläpohjan läpivientejä ei ole tiivistetty kaikilta osin C-osalla. D-osalla läpivientien tarkastus yläpuo-

lelta päin ei ole toteutettavissa. 
• C-osan yläpohjan tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen ja vesikaton uusimisen yhteydessä 

harjan läheisyyteen lisättyjen alipainetuulettimien avulla. Tuuletuksessa ei havaittu tarkastelluilta 
osin merkittäviä puutteita. D-osan yläpohjatilan tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen avulla. 
Tuuletuksessa havaittiin puutteita/katvealueita tasokatto-osuudella liikuntasalin seinän vierustalla. 

• Yläpohjatila on D-osan tasakatto-osuudella matala, mikä estää tilan laajemman tarkastamisen. C-
osan yläpohjatilasta puuttuu osin kulkusillat, mikä hankaloittaa tilan säännöllistä tarkastamista. 

• D-osan liikuntasalin yläpohjatilaan on kulku vesikatolla olevien huoltoluukkujen kautta. Yläpohjati-
laa ei voitu tarkastaa vesikatolla olevan lumen vuoksi. 
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Kuva 138 . Yleiskuva C-osan yläpohjatilasta. 

 
Kuva 139.  Yleiskuva C-osan yläpohjatilasta. 

 
Kuva 140.  C-osan yläpohjatilan tuuletusta on parannettu ali-
painetuulettimilla. 

 
Kuva 141.  C-osan lämmöneristevillojen päällä/yläosissa on 
paikoin muovikalvoja. 

 
Kuva 142.  C-osan yläpohjan laatan pinnassa ei ole muovikal-
voa/höyrynsulkua. Lämmöneristeet olivat tutkimushetkellä 
pois paikoiltaan useista kohdista. 

 
Kuva 143.  C-osan yläpohjan läpiviennit eivät ole kaikilta osin 
tiiviitä. 
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Kuva 144.  Porrashuoneen C223 yläpohjatilan tuuletusrako on 
avoin. 

 
Kuva 145.  Yleiskuva C-osan ilmanvaihtokonehuoneen ylä-
pohjasta.  

 
Kuva 146.  Varastotilan D140b yläpohjan ontelolaatat on 
rei’itetty ilmeisesti veden poiston/kuivatuksen vuoksi. 

 
Kuva 147.  D-osan yläpohjatilaa noin tilan D149 yläpuolelta. 
Tila on matala. 
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Vesikatto 

• Vesikate oli tarkasteluhetkellä lumen peitossa. Katteen kuntoa tarkasteltiin pääosin yläpohjatilasta 
ja nähtävillä olleilta osin. 

• C-osaan ulkoseinän liittyvän kävelykatoksen vesikaton ylösnostopellin yläreuna on irti seinäpin-
nasta. 

• Vesikatteen läpivientien toteutuksessa ei havaittu tarkastelluilta osin puutteita. 
 

 
Kuva 148.  Yleiskuva D-osan vesikatteesta. 

 
Kuva 149 . D-osan auditorion kohdalla oleva singelikerros on 
valunut räystäiden läheisyyteen. 

 
Kuva 150.  Auditorion katteena on osin pelti. 

 
Kuva 151 . C-osan vesikate on uusittu. 

 
Kuva 152.  D-osan vesikattoa. 

 
Kuva 153.  D-osan vesikatteella sammalkasvustoa. Bitumiker-
min pinnassa on halkeilua. 
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Kuva 154.  D-osan auditorion kohdalla olevassa bitumiker-
missä on pinnan verkkohalkeilua. 

 
Kuva 155.  D-osan vesikatteessa on useita kerroksia. 

 

5.4.3 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 toimii ontelolaatasto. Vesikattojen puurakenteet on tuettu yläpohjan 
ontelolaattojen päältä. Lämmöneristeenä on mineraalivillalevytys sekä myöhemmin lisätty puhallus-
villa. Vesikatteen muotona on harjakatto C-osalla ja osittain D-osalla ja katemateriaalina maalattu sau-
mapelti. D-osalla on osittain tasakatto, jossa vesieristeenä on bitumikermi. 
Yläpohjatila on tuuletettu räystäänalusrakojen avulla. Yläpohjatilojen tuulettuvuudessa ei havaittu tar-
kastelluilta osin merkittäviä puutteita C-osalla. Yläpohjatilojen säännöllistä tarkastamista vaikeuttaa 
kulkusiltojen osittainen puuttuminen. D-osalla tasakaton tuuletus on toteutettu räystäänalusrakojen 
avulla, jolloin liikuntasalin ulkoseinän vierustalle muodostuu osittain katvealueita tuuletuksen suhteen. 
Aluskatteena on käytetty C-osan uusitun katteen alapuolella kondenssisuojattua aluskatetta. Aluskat-
teen läpivienneissä ei havaittu puutteita. 
D-osan ilmanvaihtokonehuoneen kohdalla on ollut vesivuotoja. Vuotokohtia on kuivatettu osin teke-
mällä reikiä yläpohjan ontelolaattojen ontelojen kohdalle. Tutkimushetkellä ei havaittu vesivuotoja. 
C-osan yläpohjan lämmöneristeet olivat tutkimushetkellä osin pois paikoiltaan yläpohjatilassa tehtyjen 
korjaus-/muutostöiden vuoksi. Puuttuva lämmöneristys mahdollistaa kosteuden kondensoitumisen kyl-
miin sisäpintoihin sekä paikallisen energiahukan. Läpivientien läheisyydestä puuttuvat lämmöneristyk-
set mahdollistavat sisäilman virtaamisen yläpohjatilaan päin ja sisäilmasta peräisin olevan kosteuden 
tiivistymisen villapintoihin tiivistämättömien läpivientien osalta. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Vesikatteen bitumikermin uusiminen ja yläpohjan tuuletuksen parantaminen D-osalla 
• Läpivientien tiivistäminen C-osalla 
• Yläpohjan lämmöneristeiden paikoilleen asennus C-osalla 
• Katoksen ylösnostopellin korjaus C-osalla 
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6. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

6.1 Paine-ero 
Suoritettujen paine-eroseurantojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Tarkemmat kuvaajat on esitetty liitteessä 6. 

 
Taulukko 8. Paine-eroseurannat tilojen ja ulkoilman/alapohjan välillä 9.1.– 31.1.2019 sekä seurantojen minimi-, maksimi- ja kes-
kiarvot sekä erityishuomiot tiloittain. Paine-ero alapohjaan nähden tulisi olla jatkuvasti positiivinen ja ulos hieman negatiivinen. 

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohjakuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittaussuunta 
 

Min / Max 
(Pa) 

Keskiarvo 
(Pa) 

Huomiot 

Paine 1 Opetustila, C107 - ulkoilma 
 

-4,1 / +2,9 -0,6 Paine-ero ulkoilmaan näh-
den hyvällä tasolla 

Paine 2 Opetustila, C108 - alapohja 
 

-23,2 / +2,4 -14,2 Keskimääräinen paine-ero 
suositeltua alipaineisempi. 
Paine-eron alapohjaan 
nähden tulisi olla positiivi-
nen. 

Paine 3 Opettajien huone ,C206 -ul-
koilma 
 

-39,8 / +7,3 -1,3 Paine-ero ulkoilmaan näh-
den hyvällä tasolla 

Paine 4 Ryhmäkeskus RK D12 - Ala-
pohja 

-8,4 / 0,2 -4,7 Keskimääräinen paine-ero 
suositeltua alipaineisempi. 
Paine-eron alapohjaan 
nähden tulisi olla positiivi-
nen. 
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6.2 Hiilidioksidipitoisuus 
Hiilidioksidipitoisuutta seurattiin 5 - 10 vrk ajan 7 eri tilasta. Hiilidioksidipitoisuuksien minimi- ja maksi-
miarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Minimiarvo kertoo, kuinka hyvin tila huuhtoutuu puhtaaksi 
yön aikana sekä antaa mittarin ns. lähtötason. Maksimiarvon perusteella tilan hiilidioksidipitoisuuden 
taso luokitellaan erinomaiseksi (alle 750 ppm), hyväksi (alle 900 ppm), tyydyttäväksi (alle 1200 ppm) tai 
huonoksi (yli 1200 ppm). Terveydensuojelulain mukainen yläraja on 1500 ppm. Tarkemmat kuvaajat 
seurantamittauksista on esitetty liitteessä 6.   
 
 
Taulukko 9. Tilojen hiilidioksidipitoisuusseurantojen minimi- ja maksimiarvot (ppm) sekä hyvän tason ylärajan (900 ppm), tyydyt-
tävän tason ylärajan (1200 ppm) ja asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (1500 ppm) ylitykset.  

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohja- kuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittausjakso Minimi / 
Maksimi 

(ppm) 

900 ppm, 1200 ppm ja 1500 ppm 
ylitykset 

CO2 / T/ RH  1 Opetustila, C107 

19.1-23.1.2019 

400 / 1545 säännöllisiä 1200 ppm ylityksiä, yk-
sittäinen hetkellinen 1500 ppm yli-
tys 

CO2 / T/ RH  2 Opettajien huone, C206 410 / 930 yksittäinen hetkellinen 900 ppm yli-
tys 

CO2 / T/ RH  3 C-rakennus, ruokala 

ma 14.1. - ke 23.1.2019 

 364 / 1388 hetkellisiä 900 ja 1200 ppm ylityk-
siä  

CO2 / T/ RH  4 Liikuntasali, D109 

ke 16.1. – ke 23.1.2019 

350 /710 ei ylityksiä 

CO2 / T/ RH  5 Terveydenhoitaja, D155 

la 19.1. – ke 23.1.2019 

405 / 700 ei ylityksiä 

CO2 / T/ RH  6 D-rakennus, ruokala  

pe 8.3. - to 14.3.2019 

430 / 1260 hetkellisiä 900 ppm ylityksiä nel-
jänä päivänä, hetkellinen 1200 
ppm ylitys tiistaina 

CO2 / T/ RH  7 

 

Auditorio, 

la 19.1. – ke 23.1.2019 

390 / 1280 yksittäinen hetkellinen 1200 ppm 
ylitys 
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6.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 
Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin 5 -10 vrk ajan 7 eri tilasta. Lämpötilan ja suh-
teellisen kosteuden minimi- ja maksimiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Sisäilman lämpötilan 
tulisi olla 20…26 °C lämmityskaudella (Asumisterveysasetus 2015). Sisäilman suhteellisen kosteuden 
tulisi olla 20…60 RH-%, mutta suositustason saavuttaminen talvikaudella voi olla haastavaa. On myös 
huomioitava, että suhteellinen kosteus laskee lämpötilan noustessa. Tarkemmat kuvaajat seuranta-
mittauksista on esitetty liitteessä 6. 
 
Taulukko 10. Sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden minimi- ja maksimiarvot eri tiloissa. 

 

6.4 Epäpuhtausmittaukset (VOC, mineraalivillakuidut, radon) 
 
VOC-ilmanäytteet 
Yhdestä tilasta otettiin ilmanäyte, josta tutkittiin VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Alla ole-
vassa taulukossa on esitetty tuloksen tulkinta. Kokonaispitoisuuden TVOC-toimenpideraja on 400 µg/m3 
ja yksittäisen yhdisteen toimenpideraja on 50 µg/m3. Tarkemmat analyysimenetelmät ja näytetulos on 
esitetty raportin liitteessä. 
 
Taulukko 11. VOC-ilmanäytteiden tulosten tulkinta. 

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

VOC 3 C107 90 Tulos tavanomainen toimenpide-
rajoihin nähden 

Näytteen TVOC-pitoisuus oli alle toimenpiderajan (400 µg/m3) näytteen VOC 3 osalta. Näytteen VOC 
3 osalta yksittäisen näytteen toimenpideraja ylittyy piiyhdisteisiin kuuluvan dekametyylisyklopentasilok-
saanin osalta. Dekametyylisyklopentasiloksaani on tyypillinen tuote kosmetiikkatuotteissa, mutta sitä 
käytetään myös saumausaineissa, vedeneristeissä, tekstiilien lianhyljintäpinnoitteena sekä joissain 
laasteissa 
 
  

Tutkimuspis-
teen tunnus 
pohja- kuvassa 
(Liite 1) 

Tila ja mittausjakso Lämpötila 
Min / Max / ka. 

(°C) 

Suht.kosteus 
Min / Max / ka. 

 (RH-%) 

CO2 / T/ RH  1 Opetustila, C107 20,1 / 21,8 /20,7 4 / 30 / 14,5 

CO2 / T/ RH  2 Opettajien huone, C206 20,6 / 22,4 /  5 / 29,2 / 15,1 

CO2 / T/ RH  3 C-rakennus, ruokala 

ma 14.1. - ke 23.1.2019 

19,4 / 23,2 / 20,2 2,0 / 47,0 / 13,2 

CO2 / T/ RH  4 Liikuntasali, D109 17,8 / 20,5 / 5,3 / 31 / 16,9 

CO2 / T/ RH  5 Terveydenhoitaja, D155 20,8 / 24,0 / 22,1 4,3 / 33,3 / 13,3 

CO2 / T/ RH  6 D-rakennus, ruokala  

pe 8.3. - to 14.3.2019 

21,6 / 23,1 / 22,0 7,1 / 48,9 / 18,4 

CO2 / T/ RH  7 

 

Auditorio, 

la 19.1. – ke 23.1.2019 

21 / 22,5 / 21,7 2,0 / 23,6 / 12,9 
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Mineraalivillakuitunäytteet 
Mineraalivillakuitunäytteitä otettiin kuudesta eri tilasta tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumasta. Toi-
menpideraja ylittyi viiden näytteen osalta. Kuitunäytteiden tarkemmat analyysitulokset on esitetty alla 
olevassa taulukossa sekä raportin liitteessä. 
 
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 1 C206 Opettajainhuone 0,4 

KUI 2 D204 Auditorio 1,3 

KUI 3 C107, luokkatila <0,1 

KUI 20 D155, terveydenhoitaja 0,2 

KUI 21 D109 Liikuntasali 0,3 

KUI 22 D150 Odotushuone 0,3 

 
Radon 
C-osan aulan C125 sähkökomerossa suoritetun radonmittauksen tulokset 7 vrk:n pituiselle määritysjak-
solle ke 23.1. – ke 30.1.2019 on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Kuvaajassa esitetyt pitoisuudet on 
laskettu Corentium Pro radonmittarin antamien lukemien pohjalta STUKin kyseiselle mittariyksilölle 
määrittämän taustavähennyksen ja kalibrointikertoimen avulla (Mittarin sarjanro 2700001244, STUK ka-
librointitodistus 1/7029/2019).   
Radonpitoisuus C lasketaan kaavalla C = (µ- µ0)ω   

missä  µ = radonmittarin antama bruttosignaali Bq/m3 
ω = kalibrointikerroin = 1,2  
µ0  = taustavähennys = 0,9 Bq/m3  

Radonpitoisuuden keskiarvo määritysjaksolla oli 89 Bq/m3. Työaikaisen (arkipv klo 07 - 17) radonpitoi-
suuden keskiarvo oli 78 Bq/m3. Mitatut keskimääräiset radonpitoisuudet olivat selvästi alle toimenpide-
rajan 300 Bq/m3. 
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Kuva 156. Radonpitoisuuden mittaus ke 23.1.- ke 30.1. C-osan aulan C125 sähkökomerossa. Työpäivät klo 07-17 korostettu 
kuvaajaan vihreällä. 

 

6.5 Olosuhde- ja epäpuhtausmittausten johtopäätökset ja toimen-
pide-ehdotukset 

Paine-erot 
Sisätilat olivat keskimäärin selkeästi alipaineisia alapohjaan nähden, jolloin epäpuhtauksien kulkeutu-
minen alapohjatiloista sisäilmaan on mahdollista. Alipaineisuuden syynä on ilmeisesti ilmanvaihdon 
epätasapainoisuus ja alapohjatilojen heikko tuulettuvuus. Alapohjatilojen alipaineistamisella voidaan 
oletettavasti parantaa tilannetta.  
Sisätilojen ja ulkoilman väliset paine-erot olivat seurantojen perusteella hyvällä tasolla. 
Hiilidioksidipitoisuus 
Seurannoissa havaittiin yksittäinen hetkellinen hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajan 1500ppm ylitys, 
tilassa C107. Ylityksen selityksenä voi toimia mittarin sijainti tuloilmapäätelaitteisiin nähden kauimmai-
sella seinällä, minne tuloilman sekoitusvaikutus ei välttämättä yllä. Sekoittavuutta voidaan tarvittaessa 
parantaa muuttamalla päätelaitteen tyyppiä ja kanavointia. Ennen mahdollisia muutoksia kannattaa 
kuitenkin tutkia esim. merkkisavun avulla ilmanvaihdon sekoittavuus ja tuloilman heittopituus. 
 
Havaitut toistuvat 900 ppm tason ylittävät CO2-pitoisuudet voivat aiheuttaa tunkkaisuuden tuntua. Mikäli 
yksittäisissä tiloissa koetaan tunkkaisuutta toistuvasti, voidaan selvittää tilan ilmamäärien kasvattamisen 
mahdollisuus. 
Lämpötila ja suhteellinen kosteus 
Sisäilman lämpötilat olivat sopivalla tasolla hetkittäisiä laskuja lukuun ottamatta. Sisäilman suhteellisen 
kosteuden lukemat olivat talvikaudelle tyypillisiä, keskiarvot jäivät kuitenkin selkeästi alle suositellun 20 
% miniarvon. Suhteellisen kosteuden minimilukemat on rekisteröity aikaisin aamulla. Henkilökuorman 
laskiessa koulupäivän jälkeen, suhteellinen kosteus laski yön aikana alimmillaan alle 10 % tasolle, mutta 
nousee päivisin henkilökuorman vaikutuksesta. Alhainen sisäilman kosteus voi talvikaudella olla ajoit-
tainen epämukavuustekijä, mutta esim. kostuttimien käyttöä suhteellisen kosteuden nostamiseksi ei 
yleisesti suositella. 
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VOC-pitoisuudet 
Sisäilman VOC-näytteen VOC 3 osalta toimenpideraja ylittyy yksittäisen näytteen pitoisuuden osalta, 
mutta alittuu kokonaispitoisuuden osalta. Kyseistä dekametyylisyklopentasiloksaani-yhdistettä esiintyy 
muun muassa puhdistus- ja kiillotusaineissa, joten on mahdollista, että tilassa on suoritettu ennen näyt-
teenottoa siivoustoimenpiteitä. Mikäli tilassa havaitaan myöhemmin poikkeavaa kemiallista hajua, ti-
lassa on suositeltavaa suorittaa tarkempia jatkoselvityksiä. 

Kuidut 
Kaikissa kuitunäytteessä esiintyi kuituja yli toimenpiderajan (0,2 kpl/cm2). Suurin kuitumäärä, 1,3 kui-
tua/cm2, havaittiin auditoriotilassa. Ilmanvaihtojärjestelmän lisäksi mahdollisia kuitulähteitä ovat esim. 
akustiikkalevyt tai alakattojen yläpuolella olevat LVI-eristykset ja erilaiset avointa mineraalivillaa sisältä-
vät aukkojen ja rakojen tiivistykset. Mineraalivillakuidut aiheuttavat eriasteisia ylähengitysteiden oireita 
(yskää, äänen käheyttä, ym. vastaavaa), mutta niiden ei tiedetä aiheuttaneen pysyvää haittaa altistuk-
sen päätyttyä. 
Kuitulähteiden poistaminen ilmanvaihtojärjestelmästä on suositeltavaa. Kuitulähteiden poistamisessa 
tulee huomioida materiaalien purkamisesta aiheutuva kuitujen leviämisriski, joka tulee pyrkiä minimoi-
maan asianmukaisilla kanavien tulppauksilla ja jälkisiivouksella. 
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. 
 
Pölynkoostumusnäytteistä tulee huomioida, että kyseessä on ensisijaisesti laadullinen, ei määrällinen 
analyysi. 
 
Radon 
C-osalla suoritetussa radonpitoisuuden seurannassa ei havaittu toimenpiderajan ylityksiä. 
C-osan alapohjan tuulettuvuuden tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta, joten C-osan 1. kerroksessa on 
tulevalla mittauskaudella 2019 - 2020 suositeltavaa suorittaa määräyksen mukaiset kaksi kuukautta 
kestävät mittaukset. Mikäli C-osan alapohjan tuulettuvuutta kuitenkin ratkaisevasti parannetaan, voi-
daan tulkita, että mittauksia ei edellytetä. 
D-osalla on havaintojen perusteella alapohjatila osin koneellisesti tuuletettu. Tuuletetuilta osin voidaan 
tulkita, että kaksi kuukautta kestävää mittausta ei tarvitse suorittaa.  
D-rakennuksen osalta on tulevalla mittauskaudella 2019 - 2020 suositeltavaa suorittaa STUKin mää-
räyksen mukaiset kaksi kuukautta kestävät mittaukset niillä osin, missä alapohja ei ole koneellisesti 
tuuletettu tai tuuletuksen toiminnasta ei ole varmuutta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Avointen mineraalivillapintojen uusiminen (mm. akustiikkalevyt) ja avointen putkieristeiden pinnoit-
taminen/suojaaminen tiiviiksi esimerkiksi muovikouruilla. Tehostettu siivous kuitujen poistamiseksi 
tasopinnoilta. 

• STUKin määräyksen mukaiset radonmittaukset C- ja D-osilla 
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7. Ilmanvaihtojärjestelmän 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. 
Koulukeskuksen CD-osalla on yhteensä 6 pääilmanvaihtokonetta: auditoriota palvelee 341 TK, C-osan 
luokkatiloja palvelee iv-kone 342 TK, C-osan ruokalaa ja luokkaa C116 palvelee kone 342 TK ja keittiötä 
palvelee iv-kone 344 TK. D-osan koneista 351 TK palvelee ruokalaa ja oppilashuollon tiloja ja 352 TK 
palvelee liikuntasalia ja pukuhuoneita. 

7.1 Havainnot, iv-koneen 341 TK palvelualue 
Auditoriota palvelevaan iv-koneeseen 341 TK ja kanavistoon sekä päätelaitteisiin liittyvät havainnot on 
esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
 
Taulukko 13 . IV-koneeseen 341 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 341 TK, Auditorio 

Valmistus- / asennusvuosi 2002 

Poistoilmakoneet 341 PK (pääpoistoilmakone) 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

 +2400 L/s 
 -2400 L/s  
 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone C-osan ullakolla  

Raitisilmasäleikkö 
ei lumisieppareita, säleiköt ”ulostyönnetty” seinäpinnasta, lumi- ja vesisuojaus 
havaintojen perusteella kunnossa 

Tulosuodattimet F7 + G4 esisuodattimet 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammio siisti, vanhoja kosteusjälkiä havaittavissa. 

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, harjatiivisteet kuluneet 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja hihnavetoisia puhaltimia 

Tulopuhallinkammiossa pölyyntymistä ja irronneita vanhan hihnan hampaita  

Poistopuhallinkammiossa irronneita vanhan hihnan hampaita (02/19 auditorioti-
lan havaittiin olevan ylipaineinen poistoilmavajauksen vuoksi, puhaltimen hihna 
uusittu 03/19, ylipaineisuus ja poistoilmavajaus korjaantunut) 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa yksittäisiä epäpuhtauksia 

Poistosuodattimet M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammiossa vähäistä pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

 

Raitisilmakammiossa ei puhdistusluukkua, puhdistus suoritettava raitisilmapelti 
avaamalla 

Tuloilmakanavissa havaittavissa vähäistä pölykertymää 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä 

Mahdollisia kuitulähteitä havaittiin 1 kpl (anturiläpivienti LTO-kennon jälkeen) 

Päätelaitteet ja ilmanjako 
Auditorion ilmanvaihdon toteutus on mitattavuuden, säädettävyyden ja puhdistet-
tavuuden näkökulmasta huono. Mittaus/säätö/puhdistaminen edellyttävät teline-/ 
nostintöitä. 
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7.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, auditorion iv-ko-
neen 341 TK palvelualue 
• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti 

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

• Puhaltimien hihnojen kunnon tarkkailua tulee parantaa, suositeltava tarkastusväli esim. 
kahden viikon välein 

• Kuitulähteiden poistaminen (havaittu yksittäinen anturiläpivienti) 
• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteelli-

sesti, mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan alapuolinen umpitila 
• IV-koneen 341 TK LTO-kennon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava 

puhdistusväli n. 5 vuotta. 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustöissä tulee huomioida teline-/nostintöiden tarve 

 
 

 
Kuva 157. IV-kone 341 TK 

 
Kuva 158. IV-koneen 341 TK raitisilmasäleikkö  

 
Kuva 159. IV-kone 341 TK, raitisilmakammio varustettu ve-
denpoistolla. Kammiossa ei puhdistusluukkua 

 
Kuva 160. IV-kone 341 TK, tuloilmasuodatin ja esisuodatin 
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Kuva 161. IV-kone 341 TK, tulosuodatinkammio siisti, van-
hoja kosteusjälkiä havaittavissa. 

 
Kuva 162. IV-kone 341 TK, tuloilmasuodattimien kiinnityskoh-
dan alapuolinen umpitila likainen. Tilan puhdistaminen suositel-
tavaa. 

 
Kuva 163. IV-kone 341 TK, LTO-kennon harjatiivisteet kulu-
neet ja epätiiviit, tiivisteen reunassa selkeä aukko 

 
Kuva 164. IV-kone 341 TK, LTO-kennon ja lämmityspatterin vä-
lisessä kammiossa pölykertymää. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 165. IV-kone 341 TK, lämmityspatteriin kertynyt epä-
puhtauksia 

 
Kuva 166. LTO-kennon ja lämmityspatterin välisessä kammi-
ossa suojaamatonta mineraalivillaa anturiläpiviennissä. 
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Kuva 167. IV-kone 341 TK, tulopuhallinkammiossa irron-
neita vanhan hihnan hampaita 

 
Kuva 168. IV-kone 341 TK, poistoilmasuodattimien asennustii-
vis. Kammiossa vähästä pölykertymää 

 
Kuva 169. IV-kone 341 TK, poistopuhallinkammiossa irron-
neita vanhan hihnan hampaita 

 
Kuva 170. IV-koneelta 341 TK tuleva tuloilmakanava iv-kone-
huoneessa. Kanavan pohjalla vähäistä pölykertymää, heikosti 
erottuva pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 171. Poistoilman runkokanava iv-konehuoneessa. Ka-
navassa normaalia pölykertymää (pyyhkäisyjälki kuvassa). 

 
Kuva 172. Auditorion tuloilmapäätelaitteen säätöpelti n. 5 met-
rin korkeudessa 
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Kuva 173. Auditorion tuloilman piennopeuspäätelaite 

 
Kuva 174. Auditorion poistoilmasäleikköjä korkealla otsapin-
nassa. 
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7.3 Havainnot, IV-kone 342 TK ja koneen palvelualue 
C-osan luokkatiloja ja muita vastaavia tiloja palvelevaan IV-koneeseen 342 TK ja kanavistoon sekä pää-
telaitteisiin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
Taulukko 14 . IV-koneeseen 342 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 342 TK, C-osan luokkatilat ymv. tilat 

Valmistus- / asennusvuosi 2002 

Poistoilmakoneet 
342 PK1 (pääpoistoilmakone) 

Huippuimurit: 342 PF2 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

TULO:     342 TK1 +2150 (taajuusmuuttajaohjattu) 
POISTO: 342 PK1  -2000 (taajuusmuuttajaohjattu) 
                342 PF2    -224 
poisto yht.               -2224 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone C-osan ullakolla 

Raitisilmasäleikkö 
ei lumisieppareita, säleikkö ”ulostyönnetty” seinäpinnasta, lumi- ja vesisuojaus 
havaintojen perusteella kunnossa 

Tulosuodattimet F7 + G4 esisuodattimet 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammio siisti 

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen suositeltavaa  

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja hihnavetoisia puhaltimia 

Tulopuhallinkammiossa pölyyntymistä ja irronneita hihnan hampaita  

 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa yksittäisiä epäpuhtauksia  

Poistosuodattimet M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

asennus epätiivis, kammiossa pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakammio pääosin siisti, nurkissa pölykertymiä 
Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimien ohivuodoista aiheutu-
nutta likaantumista. Aulasta C105 otetussa tuloilmakanavan pölynkoostumusnäyt-
teessä havaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. IV-konehuoneessa poistoilmakam-
mion vaimennusmateriaalin suojaus rikkoontunut 

Kuitulähteitä ei havaittu tuloilmajärjestelmässä. 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä huomioita 
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7.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 342 TK 
palvelualue 

• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatka-
maan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimen-
piteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet 

• Puhaltimien hihnojen kunnon tarkkailua tulee parantaa, suositeltava tarkastusväli esim. kah-
den viikon välein 

• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, 
mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan alapuolinen umpitila 

• Pääilmanvaihtokoneen 342 TK LTO-kennon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Puhdistusluukun lisääminen ilmanvaihtokonehuoneessa päätuloilmakammioon 
• Suojaamattomien mineraalivillapintojen suojaaminen tai vaimennusmateriaalin vaihtaminen 

iv-konehuoneessa poistoilmakammiossa  
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puh-

distusväli n. 5 vuotta.  
 

 
Kuva 175. IV-kone 342 TK 

 
Kuva 176. IV-kone 342 TK, raitisilmakanava 

 

 
Kuva 177. IV-kone 342 TK, raitisilmakammio varustettu veden-
poistolla 

 
Kuva 178. IV-kone 342 TK, raitisilmakammion nurkissa 
pöly/likakertymää 
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Kuva 179. IV-kone 342 TK, tuloilmasuodattimet ja esisuodat-
timet 

 
Kuva 180. IV-kone 342 TK, pääsuodattimien edessä oleva esi-
suodatin 

Kuva 181, IV-kone 342 TK, tuloilmasuodattimien kiinnitys-
kohdan alapuolinen umpitila likainen. Tilan puhdistaminen 
suositeltavaa. 

  
Kuva 182. IV-kone 342 TK, tuloilmasuodatinkammio siisti 

 
Kuva 183. IV-kone 342 TK, LTO-kennon ulkokehän harjatii-
visteet kuluneet. Kuvassa vuodosta syntyneeseen pölykerty-
mään tehty pyyhkäisyjälki. 

Kuva 184. IV-kone 342 TK, LTO-kennon ja lämmityspatterin 
välisessä kammiossa likakertymää, mm. siitepölyä. Pyyhkäisy-
jälki kuvassa 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 7.6.2019 
WO-00730766 85(114)  
 

 

 
Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@kiwa.com www.inspecta.fi 

 
Kuva 185. IV-kone 342 TK, lämmityspatterissa yksittäisiä 
epäpuhtauksia, mm. mineraalivillan paloja  

 
Kuva 186. IV-kone 342 TK, tulopuhallinkammiossa irronneita 
hihnan hampaita 

 
Kuva 187. IV-kone 342 TK, tuloilmapuhaltimen hihna hei-
kossa kunnossa 

Kuva 188. IV-kone 342 TK, tulopuhallinkammiossa pölyynty-
mistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 189. IV-koneen 342 TK jälkeisessä päätuloilmakammi-
ossa tulisi olla puhdistusluukku (epäselvää onko kammiota 
onnistuttu puhdistamaan) 

 
Kuva 190. IV-koneelta 342 TK lähtevien tuloilmakanavien ka-
navaäänenvaimentimien vaimennusmateriaali on suojattua 
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Kuva 191. IV-koneen 342 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nuksen tiiviydessä oli puutteita, tiivistenauha irronnut 

 
Kuva 192. IV-koneen 342 TK, poistoilmasuodattimien epätiiviy-
destä aiheutunutta pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

  
Kuva 193. IV-koneen 342 TK palvelualue, tuloilmakanava 
aulassa C105, pölynkoostumusnäytteen nro 8 ottopaikka. 
Kanavassa selvästi erottuvaa pölykertymää, pyyhkäisyjäljet 
kuvassa. 

 
Kuva 194. IV-konehuoneessa poistoilmakammiossa vaimen-
nusmateriaalin suojaus rikkoontunut. Suojaus suositeltavaa 
korjata vaikka kuitujen leviäminen sisäilmaan poistoilmapuo-
lelta epätodennäköistä. 

 
Kuva 195. IV-koneen 342 TK palvelualue, poistoilmakanava 
luokassa C107. Kanavassa normaalia pölyyntymistä, pyyh-
käisyjälki kuvassa. 
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7.5 Havainnot, IV-kone 343 TK ja koneen palvelualue 
C-osan ruokalaa ja luokkatilaa C116 palvelevaan IV-koneeseen 343 TK ja kanavistoon sekä päätelait-
teisiin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
 
Taulukko 15 . IV-koneeseen 343 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 343 TK, C-osan ruokala ja luokka C116 

Valmistus- / asennusvuosi 2002 

Poistoilmakoneet 
343 PK (pääpoistoilmakone) 

343 PF2 (huippuimuri, WC-tilat yms.) 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

TULO:     343 TK +1260 (taajuusmuuttajaohjattu) 
POISTO: 343 PK  -1100 (taajuusmuuttajaohjattu) 
                343 PF2    -98 
poisto yht.               -1198 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone C-osan ullakolla 

Raitisilmasäleikkö 
ei lumisieppareita, säleikkö ”ulostyönnetty” seinäpinnasta, lumi- ja vesisuojaus 
havaintojen perusteella kunnossa 

Tulosuodattimet F7 + G4 esisuodattimet 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammio siisti 

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen suositeltavaa  

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja hihnavetoisia puhaltimia 

Tulopuhallinkammiossa pölyyntymistä 

 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa yksittäisiä epäpuhtauksia  

Poistosuodattimet F7 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Asennus tiivis, kammiossa kuitenkin havaittavissa pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakammio siisti 
Tuloilmakanavissa ei havaittu erityistä likaantumista 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

IV-koneen anturiläpivienneissä havaittiin mahdollisia kuitulähteitä 

Päätelaitteet ja ilmanjako 

Palvelualueen päätelaitteita uusittu ilmeisesti 2000-luvulla, suunnitelmia eiollut 
käytettävissä. 

Säleikkömalliset poistoilmapäätelaitteet on suositeltavaa puhdistaa vähintään 
kerran vuodessa niihin kertyvän runsaan pölymäärän vuoksi 

7.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 343 TK 
palvelualue 

• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatka-
maan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimen-
piteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet 

• Puhaltimien hihnojen kunnon tarkkailua tulee parantaa, suositeltava tarkastusväli esim. kah-
den viikon välein 

• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, 
mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan alapuolinen umpitila 

• Pääilmanvaihtokoneen 343 TK LTO-kennon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Kuitulähteiden poistaminen anturiläpivienneistä 
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• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puh-
distusväli n. 5 vuotta. 

• Säleikkömalliset poistoilmapäätelaitteet on suositeltavaa puhdistaa vähintään kerran vuo-
dessa niihin kertyvän runsaan pölymäärän vuoksi 

• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä C-osan ruokalan ja luokan 
C116 ilmanvaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon  

 

Kuva 196. IV-kone 343 TK (kuvassa alempi kone) Kuva 197. IV-kone 343 TK, raitisilmakanava. Säleikkö va-
rustettu pieneläinverkolla. 

 

 
Kuva 198. IV-kone 343 TK, raitisilmakammio varustettu ve-
denpoistolla 

 
Kuva 199. IV-kone 343 TK, raitisilmapelti ei sulkeudu täysin. 
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Kuva 200. IV-kone 343 TK, esisuodatin ja tuloilmasuodattimet 

 
Kuva 201. IV-kone 343 TK, tuloilmasuodatinkammio siisti. Yk-
sittäiseen pölykertymäkohtaan tehty pyyhkäisyjälki kuvassa 

 
Kuva 202, IV-kone 343 TK, tuloilmasuodattimien kiinnityskoh-
dan alapuolinen umpitila likainen. Tilan puhdistaminen suosi-
teltavaa. 

 
Kuva 203. IV-kone 343 TK, anturiläpiviennissä suojaama-
tonta mineraalivillaa 

 
Kuva 204. IV-kone 343 TK, LTO-kennon ulkokehän harjatiivis-
teet kuluneet, reunalla selkeä rako. 

 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 7.6.2019 
WO-00730766 90(114)  
 

 

 
Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@kiwa.com www.inspecta.fi 

 
Kuva 205. IV-kone 343 TK, lämmityspatterissa yksittäisiä epä-
puhtauksia 

 
Kuva 206. IV-kone 343 TK, tulopuhallinkammiossa pölyynty-
mistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 207. IV-koneen 343 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nus tiivis, kammio pääosin siisti. 

 
Kuva 208. IV-koneen 343 TK poistoilmasuodatinkammio oli 
pääosin siisti, mutta paikoin havaittavissa huomattavaa pö-
lyyntymistä. Pyyhkäisyjälkiä kuvassa. 

 
Kuva 209. . IV-kone 343 TK, poistopuhallinkammiossa voite-
luainejäämiä. Puhaltimen hihna uusittu 02/2019 
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Kuva 210. IV-koneelta 343 TK lähtevien tuloilmakanavien ka-
navaäänenvaimentimien vaimennusmateriaali on suojattua 

 
Kuva 211. Poistoilmakanava iv-konehuoneessa. Kanavassa 
normaalia pölyyntymistä, pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 212. IV-koneen 343 TK palvelualue, tuloilman suutinka-
nava luokassa C116. Suutinkanavan pohjalla lievää pölykerty-
mää, 

 
Kuva 213. IV-koneen 343 TK palvelualue, ruokalan poistoil-
mapäätelaite. 
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7.7 Havainnot, IV-kone 344 TK ja koneen palvelualue 
Keittiötä palvelevaan IV-koneeseen 344 TK ja kanavistoon sekä päätelaitteisiin liittyvät havainnot on 
esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
Taulukko 16 . IV-koneeseen 344 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 344 TK, keittiö 

Valmistus- / asennusvuosi 2002 

Poistoilmakoneet 
344 PF1 (huippuimuri) 

344 PF2 (huippuimuri) 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

TULO:     344 TK   +1320 (taajuusmuuttajaohjattu) 
POISTO: 344 PF1    -870 
                344 PF2    -660 
poisto yht.               -1530 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone C-osan ullakolla 

Raitisilmasäleikkö 
ei lumisieppareita, säleikkö ”ulostyönnetty” seinäpinnasta, lumi- ja vesisuojaus 
havaintojen perusteella kunnossa 

Tulosuodattimet F7 + G4 esisuodattimet 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus epätiivis, kammiossa siitepölyä 

Lämmön talteenotto  keittiön poistoilmasta ei lämmön talteenottoa 

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Hihnavetoisia puhallin 

Tulopuhallinkammiossa siitepölyä suodattimen ohivuotojen seurauksena 

 

Lämmityspatteri Lämmityspatteri likainen  

Poistosuodattimet ei poistoilmasuodattimia (huippuimuri) 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakammio siisti 

Tuloilmakanavissa lievää pölyyntymistä ohivuotojen seurauksena 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

 

Päätelaitteet ja ilmanjako 
Keittiön päätelaitteita uusittu ilmeisesti vuonna 2002, suunnitelmia ei ollut käytet-
tävissä. 

 

7.8 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 344 TK 
palvelualue 

• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatka-
maan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimen-
piteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet 

• Puhaltimen hihnojen kunnon tarkkailua tulee parantaa, suositeltava tarkastusväli esim. kahden 
viikon välein 

• Suodatinasennusten tiiviydestä tulee huolehtia paremmin esim. käyttämällä ylimääräistä tiivis-
tenauhaa suodatinten kehyksissä. 

• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, 
mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan alapuolinen umpitila 

• Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen on suositeltavaa suodatinasennuksen tiivistämisen jäl-
keen. Puhdistamisen jälkeen kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin 
mukaisesti. Suositeltava puhdistusväli n. 5 vuotta. 

• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä keittiön ilmanvaihtosuunni-
telmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon  
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Kuva 214. IV-kone 344 TK (kuvassa ylempi kone) 

 
Kuva 215. IV-kone 344 TK, tulosuodatinkammiossa siitepölyä 

 
Kuva 216. IV-kone 344 TK, lämmityspatterissa suodatti-
men ohivuotojen seurauksena epäpuhtauksia 

 
Kuva 217. IV-kone 344 TK, lämmityspatterin reunassa pölyvyö-
hyke merkkinä suodattimen ohivuodoista. 

 
Kuva 218. IV-kone 344 TK, tulopuhallinkammiossa voite-
luainejäämiä ja pölyyntymistä 

 
Kuva 219. IV-kone 344 TK, tulopuhallinkammiossa olevaan siite-
pölykertymään tehty pyyhkäisyjälki 
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Kuva 220. IV-koneen 344 TK palvelualue, tyyppitarran pe-
rusteella keittiön päätelaitteita uusittu vuonna 2002. Huu-
van malli Halton KCE/E1-1000, toimitettu 05/2002. 

 
Kuva 221. IV-koneen 344 TK palvelualue, keittiön poistoilma-
huuva. 

 
Kuva 222. Huuvan rasvasuodattimessa pöly/rasvakerty-
mää 

 
Kuva 223. Poistoilmakanava, keittiön tuulikaappi C132. Kana-
vassa normaalia pölykertymää. 
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7.9 Havainnot, IV-kone 351 TK ja koneen palvelualue 
D-osan ruokalaa ja oppilashuollon tiloja palvelevaan IV-koneeseen 351 TK ja kanavistoon sekä pääte-
laitteisiin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
Taulukko 17 . IV-koneeseen 351 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 351 TK, D-osa  

Valmistus- / asennusvuosi 2002 

Poistoilmakoneet 
351 PK (pääpoistoilmakone) 

Huippuimurit: 351 PF2 

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

TULO:     351 TK1 +1900 (taajuusmuuttajaohjattu) 
POISTO: 351 PK1  -1700 (taajuusmuuttajaohjattu) 
                351 PF2    -356 
poisto yht.               -2056 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone D-osan vesikaton tasalla (kulku tikkailla pukuhuoneesta) 

Raitisilmasäleikkö 
ei lumisieppareita, säleikkö ”ulostyönnetty” seinäpinnasta, lumi- ja vesisuojaus 
havaintojen perusteella ei kuitenkaan riittävä, ilmeisesti säleikköjen edessä ole-
vasta laajasta tasakattoalueesta johtuen.  

Tulosuodattimet F7 + G4 esisuodattimet 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammiossa ilmeisesti vanhojen ohivuotojen seurauksena 
aiheutunutta pölyyntymistä tai sulamisveden mukanaan tuomia epäpuhtauksia 

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen suositeltavaa  

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja hihnavetoisia puhaltimia 

Tulopuhallinkammiossa pölyyntymistä  

 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa epäpuhtauksia  

Poistosuodattimet M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

asennus tiivis, kammiossa lievää pölyyntymistä 

Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakanavaan pääsee lunta ja lumi tai sulamisvesi kulkeutuu tulosuodatin-
kammioon asti, missä havaintojen perusteella ilmeisesti koneen rungon sisällä 
vettä. 

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimien ohivuodoista aiheutu-
nutta likaantumista. Ruokalasta D102 otetussa tuloilmakanavan pölynkoostumus-
näytteessä havaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

IV-koneen anturiläpivienneissä havaittiin mahdollisia kuitulähteitä 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä huomioita 
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7.10 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 351 TK 
palvelualue 

• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatka-
maan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimen-
piteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet 

• Puhaltimien hihnojen kunnon säännöllinen tarkkailu, suositeltava tarkastusväli esim. kahden 
viikon välein 

• Raitisilmakanavan eristeiden kunnon tarkistaminen mahdollisen kastumisen varalta. Tarkas-
tus voidaan suorittaa tekemällä aukko kanavan ulkokuoren alapintaan lähelle konetta. Tehty 
aukko voidaan hyödyntää uuden vedenpoistoaukon rakentamiseen. Vedenpoistoaukon raken-
tamista varten suositeltavaa tehdä myös uusi puhdistusluukku raitisilmakanavaan lähelle ko-
netta. 

• Tuloilmasuodatinkammion pohjan eristeiden tarkastaminen. Koneen kuorirakenteena ilmei-
sesti pelti-villa-pelti. 

• Raitisilmasäleikön suojaaminen lumisiepparilla (mahdollisuus asentaa yhteinen lumisieppari 
koneiden 352 TK ja 351 TK säleiköille) 

• Esisuodattimet tulee asentaa virtaussuuntanuolen mukaisesti 
• Kuitulähteiden poistaminen 
• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, 

mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan ala- ja yläpuolinen umpitila 
• Pääilmanvaihtokoneen 351 TK LTO-kennon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Puhdistusluukun tiiveyden parantaminen ilmanvaihtokonehuoneessa päätuloilmakammiossa 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puh-

distusväli n. 5 vuotta.  
 

 
Kuva 224. IV-kone 351 TK 

 
Kuva 225. Etualalla IV-koneen 351 TK raitisilmasäleikkö vesi-
katolla 
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Kuva 226. IV-kone 351 TK, raitisilmakanavan alkupää varus-
tettu vedenpoistolla ja puhdistusluukulla 

 
Kuva 227. IV-kone 351 TK, raitisilmakanavan loppupäässä ei 
puhdistusluukkua tai vedenpoistoa 

 

 
Kuva 228. IV-kone 351 TK, kuva koneen takapuolelta tulo-
suodatinkammion alareunan ulkopinnalta valuu vettä. Ko-
neen kuoren sisällä ilmeisesti vettä. 

 
Kuva 229. IV-kone 351 TK, kuva koneen takapuolelta, edelli-
sessä kuvassa havaittu vesi valuu lattialle koneen ulkokuorta 
pitkin, lattialla vettä 

 
Kuva 230. IV-kone 351 TK, tuloilmasuodattimet ja esisuodat-
timet 

 
Kuva 231. IV-kone 351 TK, pääsuodattimien edessä oleva esi-
suodatin asennettu väärinpäin (suodattimen kyljessä virtaus-
nuoli) 
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Kuva 232. IV-kone 351 TK, tuloilmasuodatinkammiossa kos-
teusjälkiä. Valumajälkien perusteella vesi kulkeutunut suo-
datinkammion pohjan alle koneen kuoren sisälle. 

 
Kuva 233. IV-kone 351 TK, tuloilmasuodatinkammiossa havait-
tavissa pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 234, IV-kone 351 TK, tuloilmasuodattimien kiinnitys-
kohdan alapuolinen umpitila likainen. Tilan puhdistaminen 
suositeltavaa. 

 
Kuva 235. IV-kone 351 TK, tuloilmasuodattimien kiinnityskoh-
dan yläpuolinen umpitila likainen. Tilan puhdistaminen suositel-
tavaa. 

 
Kuva 236. IV-kone 351 TK, LTO-kennon ulkokehän harjatii-
visteet kuluneet, reunalla selkeä rako. 

 
Kuva 237. IV-kone 351 TK, LTO-kennon ja lämmityspatterin vä-
lisessä kammiossa likakertymää. Pyyhkäisyjälki kuvassa. Myös 
patterissa likaa. 
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Kuva 238. LTO-kennoa ennen olevassa anturiläpiviennissä 
suojaamatonta mineraalivillaa 

 
Kuva 239. LTO-kennon ja lämmityspatterin välisessä kammi-
ossa suojaamatonta mineraalivillaa anturiläpiviennissä. 

 
Kuva 240. IV-kone 351 TK, tulopuhallinkammiossa havaitta-
vissa pölyyntymistä ja voiteluainejäämiä  

 
Kuva 241. IV-kone 351 TK, tulopuhallinkammiossa pölyynty-
mistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 242. IV-koneen 351 TK jälkeisessä päätuloilmakammi-
ossa tulisi oleva puhdistusluukku on epätiivis ja vuotaa (tut-
kimusten yhteydessä teipattiin tiiviimmäksi) 

 
Kuva 243. IV-koneen 351 TK tuloilmapuolen äänenvaimenti-
men vaimennusmateriaali on suojattua 
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Kuva 244. IV-koneen 351 TK jälkeisessä tuloilmakammi-
ossa lievää pölyyntymistä, pyyhkäisyjäljet kuvassa 

 
Kuva 245. IV-koneelle 351 TK tulevassa poistoilmakanavassa 
normaalia pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa.  

  
Kuva 246. IV-koneen 351 TK, poistoilmasuodattimien asen-
nus oli tiivis  

Kuva 247. IV-koneen 351 TK, poistoilmasuodatinkammiossa 
lievää pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 
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Kuva 248. IV-koneen 351 TK palvelualue, tuloilmakanava 
ruokalassa D102, pölynkoostumusnäytteen nro 9 otto-
paikka. 

 
Kuva 249. IV-koneen 351 TK palvelualueen huippuimuri 351 
PF2 

 

7.11 Havainnot, IV-kone 352 TK ja koneen palvelualue 
D-osan liikuntasalia ja pukuhuoneita palvelevaan IV-koneeseen 352 TK ja kanavistoon sekä päätelait-
teisiin liittyvät havainnot on esitetty alla olevassa taulukossa ja valokuvissa. 
Taulukko 18 . IV-koneeseen 352 TK liittyvät havainnot 

IV-kone ja palvelualue 352 TK, D-osa liikuntasali ja pukuhuoneet  

Valmistus- / asennusvuosi 2002 

Poistoilmakoneet 352 PK  

Palvelualueen suunnitellut ilma-
määrät  L/s 

+tulo / -poisto 

TULO:     352 TK1 +3120 (taajuusmuuttajaohjattu) 
POISTO: 352 PK1  -3020 (taajuusmuuttajaohjattu) 
poisto yht.               -2056 

Tuloilmakoneen sijainti iv-konehuone D-osan vesikaton tasalla (kulku tikkailla pukuhuoneesta) 

Raitisilmasäleikkö 
ei lumisieppareita, säleikkö ”ulostyönnetty” seinäpinnasta, lumi- ja vesisuojaus 
havaintojen perusteella ei kuitenkaan riittävä, ilmeisesti säleikköjen edessä ole-
vasta laajasta tasakattoalueesta johtuen.  

Tulosuodattimet F7 + G4 esisuodattimet 

Tulosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

Suodatinasennus tiivis, kammiossa ilmeisesti vanhojen ohivuotojen seurauksena 
aiheutunutta pölyyntymistä tai sulamisveden mukanaan tuomia epäpuhtauksia 

Yhden esisuodattimen puuttuminen saattaa aiheuttaa ohivuotoa myös pää-
suodattimella. 

Lämmön talteenotto  pyöriväkennoinen, ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen suositeltavaa  

Puhaltimet ja puhallinkammiot 

Puhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja hihnavetoisia puhaltimia 
Tulopuhallinkammiossa pölyyntymistä  

 

Lämmityspatteri Lämmityspatterissa siitepölyä  

Poistosuodattimet M6 

Poistosuodatinkehikon tiiveys, 
suodatinkammion siisteys 

asennus tiivis, kammiossa lievää pölyyntymistä 
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Kanavien puhtaus ja muut ha-
vainnot 

Raitisilmakanavaan pääsee lunta ja lumi tai sulamisvesi kulkeutuu tulosuodatin-
kammioon asti 

Tuloilmakanavissa havaittavissa mahdollisesti suodattimien ohivuodoista aiheutu-
nutta likaantumista. Pukuhuoneesta D121 otetussa tuloilmakanavan pölynkoostu-
musnäytteessä havaittiin mm. siitepölyä ja mineraalivillakuituja. 

Poistoilmakanavissa normaalia pölyyntymistä. 

IV-koneen anturiläpivienneissä havaittiin mahdollisia kuitulähteitä 

Yksi liikuntasalin tuloilmakanavan palopelti oli kiinni (avattiin kiinteistöhuollon toi-
mesta välittömästi) 

Päätelaitteet ja ilmanjako ei erityisiä huomioita 
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7.12 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, iv-koneen 352 TK 
palvelualue 

• IV-koneen, huppuimurien, kanavistojen ja päätelaitteiden käyttöä pystytään turvallisesti jatka-
maan vähintään kymmenen vuotta, kun suoritetaan normaalit huolto- ja kunnossapitotoimen-
piteet sekä suoritetaan suositellut korjaustoimenpiteet 

• Puhaltimien hihnojen kunnon säännöllinen tarkkailu, suositeltava tarkastusväli esim. kahden 
viikon välein 

• Palopeltien aukiolon säännöllinen tarkkailu, tarkistus suositeltavaa vähintään kerran viikossa. 
• Raitisilmakanavan eristeiden kunnon tarkistaminen mahdollisen kastumisen varalta. Tarkas-

tus voidaan suorittaa tekemällä aukko kanavan ulkokuoren alapintaan lähelle konetta. 
• Tuloilmasuodatinkammion pohjan eristeiden tarkastaminen. Koneen kuorirakenteena ilmei-

sesti pelti-villa-pelti. 
• Esi- ja pääsuodattimia tulee olla käytössä sama määrä, siten että jokaisen pääsuodattimen 

edessä on esisuodatin. Muussa tapauksessa vailla esisuodatinta oleva pääsuodatin kuormit-
tuu huomattavasti muita suodattimia enemmän 

• Esisuodattimet tulee asentaa virtaussuuntanuolen mukaisesti 
• Raitisilmasäleikön suojaaminen lumisiepparilla (mahdollisuus asentaa yhteinen lumisieppari 

koneiden 351 TK ja 352 TK säleiköille) 
• Kuitulähteiden poistaminen 
• Seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä iv-kone on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, 

mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan ala- ja yläpuolinen umpitila 
• Pääilmanvaihtokoneen 352 TK LTO-kennon ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Puhdistusluukun tiiveyden parantaminen ilmanvaihtokonehuoneessa päätuloilmakammiossa 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puh-

distusväli n. 5 vuotta.  
 

 
Kuva 250. IV-kone 352 TK 

 
Kuva 251. Taka-alalla IV-koneen 352 TK raitisilmasäleikkö ve-
sikatolla 



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 7.6.2019 
WO-00730766 104(114)  
 

 

 
Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@kiwa.com www.inspecta.fi 

 
Kuva 252. IV-kone 352 TK, raitisilmasäleikön tukirakenteissa 
korroosiovaurioita 

 
Kuva 253. IV-kone 352 TK, raitisilmakanavan alkupää varus-
tettu vedenpoistolla. Kanavan reunoilla kertyneenä ilmeisesti 
kermikaton mustaa päällystehiekkaa 

 

 
Kuva 254. IV-kone 352 TK, tuloilmasuodattimet ja esi-
suodattimet. Alempi esisuodatin puuttui. Esisuodattimen 
puuttuminen voinut johtaa ohivuotoihin  

 
Kuva 255. IV-kone 352 TK, pääsuodattimien edessä oleva esi-
suodatin asennettu väärinpäin (suodattimen kyljessä virtausnuoli) 
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Kuva 256. IV-kone 352 TK, tuloilmasuodatinkammiossa 
kosteusjälkiä.  

 
Kuva 257. IV-kone 352 TK, tuloilmasuodatinkammiossa havaitta-
vissa pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 
Kuva 258, IV-kone 352 TK, tuloilmasuodattimien kiinnitys-
kohdan alapuolinen umpitila erittäin likainen. Tilan puhdis-
taminen suositeltavaa. 

 
Kuva 259. IV-kone 352 TK, tuloilmasuodattimien kiinnityskohdan 
yläpuolinen umpitila likainen. Tilan puhdistaminen suositeltavaa. 

 
Kuva 260. IV-kone 352 TK, LTO-kennon ulkokehän harja-
tiivisteet kuluneet, reunalla selkeä rako. 

 
Kuva 261. IV-kone 352 TK, LTO-kennon ja lämmityspatterin väli-
sessä kammiossa siitepölyä, kammion pohja suurelta osin keller-
tävä 
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Kuva 262. IV-kone 352 TK, tulopuhallinkammiossa run-
saasti siitepölyä 

 
Kuva 263. LTO-kennon ja lämmityspatterin välisessä kammiossa 
suojaamatonta mineraalivillaa anturiläpiviennissä. 

 
Kuva 264. IV-koneelta 352 TK tulevan tuloilmakanavan 
palopelti oli kiinni iv-konehuoneessa (pelti avattiin välittö-
mästi kiinteistöhuollon toimesta)  

 
Kuva 265. IV-koneelta 352 TK tulevan tuloilmakanavan kanava-
äänenvaimentimen vaimennusmateriaali on suojattua  

 
Kuva 266. IV-koneen 352 TK palvelualue, pukuhuoneita 
palveleva tuloilmakanava tilassa D123, kanavassa havait-
tavissa pölyyntymistä 

 
Kuva 267. IV-koneen 352 TK palvelualue, tuloilmakanava puku-
huoneessa D121, pölynkoostumusnäytteen nro 10 ottopaikka. 
Pyyhkäisyjälki erottuu heikosti 
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Kuva 268. IV-koneelle 352 TK tulevassa poistoilmakana-
vassa normaalia pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

  
Kuva 269. IV-koneen 352 TK, poistoilmasuodattimien asennus oli 
tiivis 

 
Kuva 270. IV-koneen 352 TK, poistoilmasuodatinkammi-
ossa lievää pölyyntymistä. Pyyhkäisyjälki kuvassa. 

 

 
Kuva 271. IV-kone 352 TK, poistoilmapuhaltimen hihna löysällä 

  

 
Kuva 272. Liikuntasalin tuloilman piennopeuspäätelaite 

 
Kuva 273. Pukuhuoneen tuloilmapäätelaitteen vaimennusmateri-
aali suojattua 
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7.13 Ilmamäärämittaukset 
Rakennuksissa suoritettiin pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Mittausten tulokset on esitetty alla 
olevassa taulukossa. Kaikkien tilojen osalta ilmanvaihtosuunnitelmia ja suunnitteluarvoja ei ollut käytet-
tävissä.  
Toimenpide-ehdotukset 
Pistokoeluontoisten ilmamäärämittausten perusteella tilojen ilmamäärissä esiintyi puutteita ja ilmamää-
rien säätö on suositeltavaa. Ilmamäärien säädön yhteydessä on suositeltavaa monitoroida myös paine-
eroa rakennusvaipan yli eri säätötilanteissa. 

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

Tulo-ilma  

[l/s] 

MITTAUSPISTE 
Poistopäätelaite /  
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa 
k / 

as. 

Poistoilma  

[l/s] 

Suunniteltu 
+tulo/ - 
poisto 

[l/s] 
Auditorio 
(341 TK) 
 

mittaus edellyttää 
teline-/nostintöitä 

   salin yläosa, 3 kpl 
poistosäleikköjä 

 

  181 

138¨ 

35 

 

-225 

-225 

-220 

 

C107 

(342 TK) 

2 x säleikkö   33 

50 

yht  83 

URH-160 

URH-160 

URH-160 

KSO-160 

 

  28 

23 

24 

17 

yht.  92 

+117 

-117 

C206 

(342 TK) 

2 x säleikkö   47 

46 

yht. 93 

 

   27 

30 

30 

yht.  87 

+93 

-93 

C ruokala 

(343 TK) 

5 x DHCe-250 7,8 

9,3 

6,9 

6,5 

12 

50 

50 

50 

50 

50 

140 

153 

132 

128 

174 

yht. 727 

 

6 x säleikkö   48 

47 

62 

89 

69 

93 

yht. 408 

suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

C116 

(343 TK) 

IBIS Ca 315 

IBIS Ca 315 

DHCe-250 

DHCe-250 

 

9,2 

8,4 

0,8 

0,9 

61,2 

61,2 

50 

50 

 

186 

178 

45 

48 

yht.457 

   63 

75 

69 

yht. 207 

suunnitteluar-
vot ei tie-
dossa, mitatut  
ilmamäärät 
keskenään 
epätasapai-
nossa 

D101 Tiskihuone 

(344 TK) 

2 x AFA-200(?)   79 

75 

yht. 154 

KCE/E1-1000 1 suod. 

KCE/E1-1000 2 suod. 

KCE/E1-1000 2 suod. 

43 

28 

23 

? 

39,9 

39,9 

? 

211 

191 

+220 

poistot á -110 

 

C132 

Tuulikaappi 

(344 TK) 

   31 KSO-125 37 -2 16 suunnitteluar-
vot ei tiedossa 

D102 + 

D106 aula, 

 

(351 TK) 

Tuloilman runko-
kanava, ivkh 

  1220 Poistoilman runkoka-
nava, ivkh 

  760 +1430 

-1220 

D-osan oppilas-
huollon ja ham-
mashuolon tilat 

(351 TK) 

Tuloilman runko-
kanava, ivkh 

  420 Poistoilman runkoka-
nava, ivkh 

  350 +390 

-345 

D130 Pesuhuone 

(352 TK) 

Säleikkö   78 Säleikkö   79 +42 

-83 

D109 Liikuntasali 

(352 TK) 

Kanavat, ivkh: 

Runko, länsi 

Runko, keski 

Runko, itä (palo-
pelti kiinni) 

   

1020 

770 

21  

yht. 1811 

Kanavat, ivkh: 

Runko, länsi 

Runko, keski 

Runko, itä 

   

770 

620 

620 

yht. 2010 

 

+2460 

-2160 
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8. Haitta-ainekartoitus 
CD-rakennuksen haitta-ainekartoituksessa havaittiin asbestipitoisia materiaaleja alakaton yläpuolisessa 
putkieristeessä yksittäisessä kohdassa. 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 
CD-osan ulkoseinärakenteissa todettiin toistuvia ja laajoja mikrobivaurioita. Lisäksi C-osan puu-/levyra-
kenteisten väliseinien alaosissa havaittiin paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita. 

9.3 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä 

rakennuksen paine-erot 
Alapohjien paikallisesti vaurioituneet lattiapäällysteet, pilarien ja väliseinien alaosien paikallisesti vauri-
oituneet pintamateriaalit ovat suorassa ilmayhteydessä sisäilmaan. 
Ulkoseinien vaurioituneista materiaaleista sekä alapohjien maatäytöistä ja yläpohjien eristetilasta on il-
mavuotoreittejä sisäilmaan yksittäisten epätiiviyskohtien ja epätiiviiden rakenneliitosten kautta.   
Sisä- ja alapohjatilan väliset paine-erot eivät ole täysin hallinnassa. Rakennuksen ilmanpitävyys on lie-
västi riskialtis ja voi heikentää sisäilmanlaatua. 

9.4 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun 
Hiilidioksidipitoisuuksien osalta havaittiin yksittäinen ylitys C-osan luokassa C107, mikä voi johtua ilma-
määrien vajauksesta tai huonosta huuhtoutumisesta.  Ilmanvaihtojärjestelmässä havaittiin mineraalivil-
lakuitulähteitä.  

9.5 Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet 
Tiloista otetuissa pölylaskeumanäytteissä havaittiin kohonneita mineraalikuitupitoisuuksia. Tiloissa to-
dettiin ja paikallistettiin useita mineraalikuitulähteitä muun muassa huonetilojen sisäkattojen alaslas-
kuissa. Alapohjissa todettiin paikallisesti kohonneita kosteuspitoisuuksia ja lattiamattopäällysteissä to-
dettiin paikallisia kosteusvaurioita. Teollisten mineraalikuitujen lähteet sekä paikalliset lattiapäällyste-
vauriot voivat heikentää sisäilmanlaatua. 
  



Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus  
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 7.6.2019 
WO-00730766 111(114)  
 

 

 
Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@kiwa.com www.inspecta.fi 

 

9.6 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen 

todennäköisyys 
• C-osa: Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen  ja yksittäisissä tiloissa 2.kerrok-

sessa erittäin todennäköinen.  
• D-osa: Tilojen haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen.  

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 läpivientien ja rakenneliitosten tiivistäminen 
• Kohonneiden viiltomittausalueiden (tilat C113 ja D102) kohdalla olevan lattiapinnoitteen uusiminen 

ja alusrakenteen kuivattaminen. Toimenpide on suositeltavaa suorittaa myös kohonneiden pinta-
kosteusarvojen alueilla. 

• Syöksytorvien vedenohjauksen parantaminen.  
• Maanpinnan kallistusten korjaus mahdollisuuksien mukaisesti. 
• Pesuvesien pääsyn estäminen lattiapinnoitteiden reuna-alueille varmistavana toimenpiteenä. 
• Sokkelin pinnoitteiden korjaus laajemman pinnoitevaurion estämiseksi. 

 
Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 

• Ulkoseinän halkeamien ja liitoskohtien korjaus/tiivistys tiloissa C217, C218, C219 ja C220 
• Liikuntasalin ikkunan yläpuolisen tiilimuurauksen korjaus 
• Tuulikaapin C126 katoksen vedenohjauksen parantaminen 
• Ikkunoiden liitosten tiivistäminen 
• Tilan C101 oven yläpuolisen väliseinän avoimen puolen levytys alakaton yläpuolelta 
• Julkisivumuurausten alareunan tuuletusrakojen poraus mahdollisen vuotoveden poistamiseksi 
• Julkisivumuurauksen nurkkien saumakohtien korjaus/tiivistäminen D-osan vesikatolta 
• Ikkunoiden sisäpuitteiden käynnin korjaus 

 
Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

• Hormikoteloiden uusiminen ruokailutilasta D102 
• Keittiön ulko-oven tiivisteiden ja liitoskohtien tarkastus ja tarvittaessa uusiminen/tiivistys 
• Tilan D137 väliseinän läpivientien tiivistys 
• Tilan C143 siivousvaraston väliseinän alaosan uusiminen vaurioituneilta osilta 
• Tilan C103 portaiden alustilan tuuletus tai liitoskohtien tiivistäminen 
• Tilan C107 patterin vuotavan liitoksen korjaus 
• Väliovien viereisten lastulevyjen uusiminen 
• Alakattojen yläpuolisten putkien avointen mineraalivillaeristeiden pinnoitus 
• Auditoriotilan peltisäleverhouksen ja niiden yläpuolisten akustiikkavillojen poisto sekä uusiminen 

uudella akustiikkalevyllä 
• D-osan liikuntasalin yhteydessä olevien pesuhuonetilojen uusiminen 
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Vesikatto ja yläpohja 

• Vesikatteen bitumikermin uusiminen ja yläpohjan tuuletuksen parantaminen D-osalla 
• Läpivientien tiivistäminen C-osalla 
• Yläpohjan lämmöneristeiden paikoilleen asennus C-osalla 
 

Ilmanvaihto 
• Alapohjatilojen alipaineistaminen sisätiloihin nähden. 
• Puhaltimien hihnojen kunnon tarkkailua tulee parantaa, suositeltava tarkastusväli esim. kahden 

viikon välein 
• Kuitulähteiden poistaminen  
• Seuraavien suodatinvaihtojen yhteydessä iv-koneet on suositeltavaa puhdistaa perusteellisesti, 

mukaan lukien suodattimien kiinnityskohdan ala- ja yläpuoliset umpitilat 
• Esi- ja pääsuodattimia tulee olla käytössä sama määrä, siten että jokaisen pääsuodattimen edessä 

on esisuodatin. Muussa tapauksessa vailla esisuodatinta oleva pääsuodatin kuormittuu huomatta-
vasti muita suodattimia enemmän 

• Esisuodattimet tulee asentaa virtaussuuntanuolen mukaisesti (väärin päin jo asennettua ja käytet-
tyä suodatinta ei luonnollisesti saa kuitenkaan kääntää likaantunut puoli tuloilmaan päin) 

• IV-koneiden LTO-kennojen ulkokehän harjatiivisteiden uusiminen 
• Kanavien ja päätelaitteiden puhdistus normaalin puhdistussyklin mukaisesti. Suositeltava puhdis-

tusväli n. 5 vuotta. 
• Puhdistusluukun lisääminen ilmanvaihtokonehuoneessa koneen 342 TK päätuloilmakammioon 
• Suojaamattomien mineraalivillapintojen suojaaminen tai vaimennusmateriaalin vaihtaminen iv-ko-

nehuoneessa koneen 342 TK poistoilmakammiossa  
• C-osan ruokalan säleikkömalliset poistoilmapäätelaitteet on suositeltavaa puhdistaa vähintään 

kerran vuodessa niihin kertyvän runsaan pölymäärän vuoksi 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä C-osan ruokalan ja luokan 

C116 ilmanvaihtosuunnitelmat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
• 344 TK koneen suodatinasennusten tiiviydestä tulee huolehtia paremmin esim. käyttämällä yli-

määräistä tiivistenauhaa suodatinten kehyksissä. 
• Mittaus-, säätö- ja puhdistustoimien mahdollistamiseksi tulee etsiä keittiön ilmanvaihtosuunnitel-

mat ja saattaa suunnitelmat tarvittaessa sähköiseen muotoon 
• 351 TK raitisilmakanavan eristeiden kunnon tarkistaminen mahdollisen kastumisen varalta. Tar-

kastus voidaan suorittaa tekemällä aukko kanavan ulkokuoren alapintaan lähelle konetta. Tehty 
aukko voidaan hyödyntää uuden vedenpoistoaukon rakentamiseen. Vedenpoistoaukon rakenta-
mista varten suositeltavaa tehdä myös uusi puhdistusluukku raitisilmakanavaan lähelle konetta. 

• 351 TK tuloilmasuodatinkammion pohjan eristeiden tarkastaminen.  
• Liikuntasalin palopeltien aukiolon säännöllinen tarkkailu, tarkistus suositeltavaa vähintään kerran 

viikossa. 
• 352 TK raitisilmakanavan eristeiden kunnon tarkistaminen mahdollisen kastumisen varalta. Tar-

kastus voidaan suorittaa tekemällä aukko kanavan ulkokuoren alapintaan lähelle konetta. 
• 352 TK tuloilmasuodatinkammion pohjan eristeiden tarkastaminen. 
• 351 TK ja 352 TK raitisilmasäleikön suojaaminen lumisiepparilla (mahdollisuus asentaa yhteinen 

lumisieppari koneiden säleiköille) 
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WO-00730766 113(114)  
 

 

 
Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
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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. 
 

 
Helsingissä 7.6.2019 
 
 

                                                            
Sami Kallio, RI (AMK), RTA    Jouko Pekkarinen 
Asiantuntija     LVI-Asiantuntija 
 
 
 
 
Tarkastanut  
 
 

 
Maija Ojala, RI (AMK), RTA  
Tekninen asiantuntija 
 



LIITE 1  (1/5)  24.5.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, C-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  

= Kohonneita pintakosteusarvoja seinässä  

= Kohonneita pintakosteusarvoja lattiassa

RA 1 (AP),

MA 1

Sadevesikourust

a/syöksytorvesta

tulevat vedet

kastelevat

seinärakennetta

VM 1

VM 2

VM 3

VM 4

VM 5

Julkisivun pellitys

irronnut

RA 3 (US),

M3 ja M4,

KM 16

RA 4 (US),

M1,

KM 17

RA 5 (US),

M2

RA 13 (US)

RA 14 (US)

KM 1

PR 2 ja 3

Väliseinän alaosa

kosteusvaurioitunut

Mikrobiperäinen,

ummehtunut haju

RA 16

(hormi)

RA 17

(hormi)

RA 18

(hormi)

RA 23

(portaiden

alustatila)

Patteriliitoksessa

vuotoa

HUOM! Ruokailutilan alueella

pohjakuvan huonejärjestys ei vastaa

v. 2019 tilannetta

Pöly 8

Vuotojälkiä

akustiikkalevyissä

Mikrobiperäinen

haju

hormikotelossa

Paine 1

Paine 2

CO2/T/RH 1

CO2/T/RH3



Kosteusjälkiä

parketissa

Kosteusjälkiä

parketissa

Irtonainen tiili

Avoin läpivienti

alapohjaan

Ilmavirtaukset

mahdollistava

läpivienti

väliseinässä

Vesivuotoja

ilmanvaihtokone-

huoneen alueella

keväisin

RA 2 (AP),

MA 2

VM 6

PR 1

LIITE 1  (2/5)  24.5.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, D-osa, 

1.krs

KM 13KM 14

KM 15,

ulkonur

kasta

Hormikotelon

alaosa

kosteusvaurioitunut

RA 19

(hormi)

RA 20

(hormi)

RA 21

(hormi)

RA 22

(hormi)

Lattiavinyyleissä

kopoa

CO2/T/RH 4

CO2/T/RH 5

Pöly 9

Pöly 10

Paine 4

CO2/T/RH 7

CO2/T/RH 6



LIITE 1  (3/5)  24.5.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, CD-osa, 

2.krs

Halkeamia

sisäpuolisissa

liitoskohdissa

RA 6 (US),

M6 ja M7

RA 7 (US),

M8

RA 8 (US),

M5

RA 9 (US),

M9

RA 10 (US),

M10,

MA 3

RA 11 (US),

M11

RA 12 (US),

M12 ja M13,

MA 4

KM 2 ja 3

KM 5

KM 4

KM 6 ja 7
KM 8

KM 9

KM 10

KM 11

KM 12

Tilassa

mikrobiperäinen

haju

Tilassa

mikrobiperäinen

haju

Tilassa

mikrobiperäinen

haju

Tilassa viemärin

hajua

RA 15 (VS)

Paine 3

CO2/T/RH 2



LIITE 1  (4/5)  24.5.2019      

Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, CD-osa, 

3.krs

Lämmöneristeet osin

pois paikoiltaan

Katoksen

vesikaton

ylösnostopelti irti

seinäpinnasta
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Mittaus- ja näytteenottopaikat       

Kirkkonummen keskuskoulu, CD-osa, 

Vesikatto

Kermin pinnassa

verkkohalkeilua

Singeli valunut

räystäille

Kermin pinnassa

paikallista

verkkohalkeilua
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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 

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

9 Villa Ulkoseinä C218 Ei viitettä vauriosta 

10 Villa Ulkoseinä C219 Heikko viite vauriosta 

11 Villa Ulkoseinä C222 Viite vauriosta 

12 Villa Ulkoseinän alaosa D201 Viite vauriosta 

13 Puu Ulkoseinän pystykoolaus D201 Ei viitettä vauriosta 

14 Villa Ulkoseinä F113 Vahva viite vauriosta 

15 Villa Vanha ulkoseinä / VS F116 Ei viitettä vauriosta 

16 Villa Ulkoseinä F122 Heikko viite vauriosta 

17 Villa Vanha ulkoseinä / Väliseinä F201 Ei viitettä vauriosta 

18 Villa Välipohja F201 Vahva viite vauriosta 

19 Tasoite Yläpohjan sisäpinta F206 Vahva viite vauriosta 

20 Villa Ulkoseinä F210 Ei viitettä vauriosta 

21 Villa Ulkoseinän yläosa F206 Heikko viite vauriosta 

22 Villa Alapohja E102 Vahva viite vauriosta 

23 Kevytsora Alapohja E102 Vahva viite vauriosta 

24 Villa Ulkoseinä E115 Viite vauriosta 

25 Puu Ulkoseinä runko E115 Viite vauriosta 

26 Villa Alapohja E115 Vahva viite vauriosta 

27 Villa Ulkoseinä E115 Ei viitettä vauriosta 

28 Kutterilastu Alapohja E115 Viite vauriosta 

29 Villa Alapohja E117 Ei viitettä vauriosta 

30 Villa Ulkoseinä E204 Ei viitettä vauriosta 

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

33 Lastuvilla Välipohja A102 Vahva viite vauriosta 

34 Pellavatilke Ulkoseinä/ikkuna A103 Heikko viite vauriosta 

35 Villa Ulkoseinä A106 Ei viitettä vauriosta 

36 Villa Ulkoseinä A122a Heikko viite vauriosta 

37 Lastuvilla Alapohja A122a Vahva viite vauriosta 

38 Villa Vanha ulkoseinä / väliseinä A124 Ei viitettä vauriosta 

39 Villa Ulkoseinä A132 Ei viitettä vauriosta 

40 Villa + kipsilevy Hormi A134 Heikko viite vauriosta 

41 Villa Vanha ulkoseinä / väliseinä A137 Ei viitettä vauriosta 

42 Puu Ikkunan pystykarmi A162 Viite vauriosta 

43 Villa Ikkunan tilke A162 Viite vauriosta 

44 Villa Vanha ulkoseinä / Väliseinä A177 Ei viitettä vauriosta 

45 Villa Ulkoseinä A215 Viite vauriosta 

46 Villa Ulkoseinä A248 Ei viitettä vauriosta 

47 Villa Välipohja A252 Ei viitettä vauriosta 

48 Lastulevy Välipohja  A252 Ei viitettä vauriosta 

49 Puu Ikkunan karmi A268 Heikko viite vauriosta 

50 Villa Ulkoseinä A268 Ei viitettä vauriosta 

Näytteisiin liittyvät kommentit: 
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Tulokset: 

Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

1 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 1 + 

Eurotium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 3 + 

muut bakteerit  + 

 

2 Yhteensä  + 

A. fumigatus* 1 + 

Cladosporium  + 

Mucor°  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 1 + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 1 + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  ++ 

Eurotium* 5 + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 1 + 

 

Yhteensä  + 

 

3 Yhteensä  +++ 

Aspergillus  + 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  +++ 

Mucor°  + 

Penicillium  +++ 

Rhizopus°  + 

 

Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

Syncephalastrum  + 

 

Yhteensä  + 

 

4 Yhteensä  +++ 

Cladosporium  + 

Ulocladium*  +++ 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Ulocladium* 42 ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

Ulocladium* 1 + 

 

Yhteensä  ++ 

 

5 Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

Cladosporium  ++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

6 Yhteensä  + 

A. candidus  + 

A. ustus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. candidus  + 

Botrytis°  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Eurotium* 3 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

7 Yhteensä  + 

Chaetomium* 5 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 7 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 7 + 

Cladosporium  + 

Eurotium* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

8 Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

 

9 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

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

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

10 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. ochraceus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Mucor°  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

11 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 3 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  +++ 

aktinobakteerit* 46 ++ 

muut bakteerit  + 

 

12 Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 6 + 

muut bakteerit  + 

 

13 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

14 Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

Sphaeropsidales* 5 + 

 

Yhteensä  +++ 

A. versicolor* 45 ++ 

Penicillium  + 

Sphaeropsidales* 13 + 

 

Yhteensä  ++ 

A. versicolor* 41 ++ 

Engyodontium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

 

15 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

16 Yhteensä  + 

Acremonium* 9 + 

 

Yhteensä  + 

Chrysonilia°  + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

Eurotium* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

 

17 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

18 Yhteensä  ++++ 

Penicillium  ++++ 

 

Yhteensä  ++++ 

Penicillium  ++++ 

 

Yhteensä  ++++ 

Penicillium  ++++ 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 3 + 

muut bakteerit  + 

 

19 Yhteensä  ++++ 

Acremonium*  ++++ 

 

Yhteensä  ++++ 

Acremonium*  ++++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++++ 

Acremonium*  ++++ 

 

Yhteensä  +++ 

 

20 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

21 Yhteensä  + 

A. ustus* 1 + 

Chaetomium* 2 + 

Sphaeropsidales* 6 + 

 

Yhteensä  + 

Mucor°  + 

Sphaeropsidales* 12 + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1 + 

muut bakteerit  + 

 

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

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

22 Yhteensä  +++ 

Acremonium* 8 + 

A. versicolor*  +++ 

Tritirachium* 4 + 

 

Yhteensä  +++ 

Acremonium* 30 ++ 

A. versicolor* 46 ++ 

Tritirachium* 5 + 

 

Yhteensä  +++ 

Acremonium* 5 + 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

Tritirachium* 7 + 

 

Yhteensä  ++ 

 

23 Yhteensä  + 

Acremonium* 11 + 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 46 ++ 

Tritirachium* 1 + 

 

Yhteensä  +++ 

Acremonium*  +++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 14 + 

 

24 Yhteensä  + 

Acremonium* 4 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Acremonium* 12 + 

Cladosporium  + 

Eurotium* 4 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Acremonium* 4 + 

Cladosporium  ++ 

Eurotium* 3 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

25 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  +++ 

A. restricti* 28 ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  - 

 

26 Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  + 

 

27 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

28 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 7 + 

Paecilomyces* 1 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 2 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++++ 

 

29 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

30 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Botrytis°  + 

Cladosporium  + 

Geotrichum  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

 

31 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 10 + 

muut bakteerit  + 

 

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

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

32 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Eurotium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

33 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++++ 

A. restricti*  ++++ 

A. versicolor* 6 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 7 + 

muut bakteerit  + 

 

34 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 8 + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

Scopulariopsis* 12 + 

 

Yhteensä  + 

 

35 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

36 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

A. ustus* 1 + 

 

Yhteensä  + 

Aspergillus  + 

Ulocladium* 1 + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 6 + 

muut bakteerit  + 

 

37 Yhteensä  +++ 

A. ochraceus* 10 + 

A. ustus* 7 + 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 8 + 

A. ustus* 8 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  +++ 

A. ochraceus* 27 ++ 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  ++++ 

aktinobakteerit*  ++++ 

muut bakteerit  + 

 

38 Yhteensä  + 

Chrysonilia°  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1 + 

muut bakteerit  + 

 

39 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

40 Yhteensä  + 

Arthrinium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 10 + 

muut bakteerit  + 

 

41 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

42 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

Ulocladium* 1 + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

43 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

Ulocladium* 2 + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  ++ 

vaaleat hiivat  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

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

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

44 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1 + 

 

45 Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 2 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  + 

A. ochraceus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. ochraceus* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

aktinobakteerit* 28 ++ 

muut bakteerit  + 

 

46 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 2 + 

muut bakteerit  + 

 

47 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

 

Yhteensä  + 

 

48 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

steriilit sienet  + 

 

Yhteensä  - 

 

49 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  + 

mustat hiivat  + 

vaaleat hiivat  + 

 

Yhteensä  ++ 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

 

50 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

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

1. TULOSTEN TULKINTA 

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

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

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

 

Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Valvira 2016). 

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

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

A= Aspergillus 

 

2. KIRJALLISUUS 
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Reiman M. ja Kujanpää L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. 
Sisäilmastoseminaari  2005, SIY raportti 23. ss. 255-258 
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Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Raisa Iivari, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkkonummen keskuskoulu, Kirkkotallintie 6 A, Kirkkonummi  

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja: Raisa Iivari, Kiwa Inspecta 

Näytteenottopäivä: 9.1.2019 

Näytteet vastaanotettu: 10.1.2019 

Analyysit: 

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

tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja 

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

määritetään kvantitatiivisesti niiden omilla standardivasteilla tai semikvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina. 

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

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

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

ilmoitettuun ilmamäärään. Tulosten tarkastelu pohjautuu Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettuihin 

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

Huoneilman näytteet: 

Näyte Tila Aika Mittausolosuhteet Tulosten tarkastelu 

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

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

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden 

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

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

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

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

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

     

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

asuntojen ja niihin verrattavissa olevien tilojen osalta. 

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

havaittava VOC-yhdisteen lähde välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa. 
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Tulokset 

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

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

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

ALIFAATTISET HIILIVEDYT               

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

2-Metyylibutaani (1,* 1 2 1         

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

Nonaani 1             

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

Dekaani 1             

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

Pentadekaani           0,7   

Heksadekaani             2 

AROMAATTISET HIILIVEDYT               

Bentseeni 2 2 2 1 1 1 1 

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

Etyylibentseeni   0,5           

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

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

3-Etyylitolueeni   0,6           

1,2,4-Trimetyylibentseeni   0,6           

ALKOHOLIT               

Etanoli* 13 3 13 14 5     

1-Propanoli*       4       

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

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

ALDEHYDIT        

Nonanaali 3 1 2 3 1 3 2 

Dekanaali 3 2 2 2 1 2 2 

KETONIT               

Asetoni* 19 11 16 12 4 18 9 

Sykloheksanoni 0,7             

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

Asetofenoni 0,7   0,7       0,7 

HAPOT               

Etikkahappo* 8   12 13 8 16 10 

ESTERIT JA LAKTONIT               

Butyyliasetaatti 2           0,7 

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

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET               

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

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

Eukalyptoli 2 1           

Mentoli 3 2 3 1       

GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT               

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

1,2-Propaanidioli 5   11 4   14   

2-Fenoksietanoli 2 2 3 2       

  



Sivu 3/4 

 

 

 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 

PIIYHDISTEET               

Oktametyylisyklotetrasiloksaani 0,8           0,6 

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

Dekametyylisyklopentasiloksaani 110*** 22 56 3 2 6 1 

Dodekametyylisykloheksasiloksaani (1 8 5 3     2   

TVOC 210 50 90 20 10 20 10 
 

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

**) Puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet. 

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

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

1) Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina 

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

 

Kiwalab 

Arttu Harmaala 

Laboratorioanalyytikko, AMK 

Henri Hakala 

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

1. YLEISTÄ 

Huoneilman näytteillä tutkitaan sisäilmassa näytteenottohetkellä esiintyvien haihtuvien orgaanisten 

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

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

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

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

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

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

mikrobit ja niiden erittämät toksiinit. 

2. TOIMENPIDERAJAT JA MITTAUSEPÄVARMUUS 

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

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

kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimenpiderajaa vastaavat tulokset viittaavat tilassa 

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

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

Toimenpideraja katsotaan ylittyneeksi, kun tulos yhdistettynä mittausepävarmuuteen ylittää kyseiselle 

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

vuoksi suhteellisen puhdasta ja ongelmakohteidenkin emissiotasot asetettuihin toimenpidearvoihin nähden 

huomattavasti alhaisempia (Valtanen A et al. 2016). 

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

yhdisteestä riippuen. Mittausepävarmuus raportoidaan yhdistekohtaisesti testausselosteen tulostaulukossa 

toimenpiderajan ylittävien tai sen läheisyydessä olevien tulosten osalta, ilmoittamalla yhdisteen 

keskimääräinen pitoisuus ± virherajat 95 % luottamusvälillä. 

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

Tarkasteltava osatulos Toimenpideraja *) 

TVOC 400 µg/m3 

Yksittäinen yhdiste 50 µg/m3 

TXIB **) 10 µg/m3 

2-etyyli-1-heksanoli 10 µg/m3 

Naftaleeni 10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä) 

Styreeni 40 µg/m3 

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

3. KIRJALLISUUS 

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

sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. 

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

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

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

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

tamisopas. 
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Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Jouko Pekkarinen, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkotallintie 6A 

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja: Jouko Pekkarinen 

Näytteenottopäivä: 23.1.2019 

Näytteet vastaanotettu: 25.1.2019 

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

Tulokset: 

Näyte Näytteenottopaikka Mineraalivillakuituja kpl/cm2 Muun pölymateriaalin määrä 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 
A185 Liikuntasalin näyttämö, poistumistievalaisimen 
päältä 

0,3 
Niukasti hienoa pölyä, 
kohtalaisesti orgaanisia kuituja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. TULOSTEN TULKINTA 

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

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

2. KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET 

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

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

3. KIRJALLISUUS 

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

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

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

 



  1 (3) 
 

 Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty. 

 

 

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

Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa 00581 Helsinki 

Puh. 010 521 600 www.inspecta.fi 

kiwalab@inspecta.com  

Pölykoostumusanalyysi 
PK138 
Kiwalab, 21.2.2019 

Kiwalab 

Tilaaja: Kirkkonummen kunta 

Yhteyshenkilö: Jouko Pekkarinen, Kiwa Inspecta 

Kohde: Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkotallintie 6A 

Työmääräin: WO-00730766 

Näytteenottaja:  

Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu: 11.2.2019 

Tutkimusmenetelmät: 

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

Tulosten tulkinta: 

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

Tulokset: 

Näyte Näytteenottopaikka Tulos 

1. K-rakennus, luokan K1 tuloilmakanava 

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

2. A-rakennus, luokka A133 tuloilmakanava 

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

3. A-rakennus, liikuntasalin A185 tuloilmakanava 

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

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

5. E-rakennus, luokkatilan E105 tuloilmakanava 

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

6. B-rakennus, käytävä B124, tuloilmakanava  

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

7. F-rakennus, luokka F206, tuloilmakanava 

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

8. C-rakennus, C105 aula, tuloilmakanava 

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

9. D-rakennus, D102b ruokala, tuloilmakanava 

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

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä 
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten maasälpää, 
kvartsia sekä kalsiittia 
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla) 
- Niukasti siitepölyä 
- Sementtipartikkeleita 
- Sinkki-, ja rautarikkaita partikkeleita (runsas) 
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Kuva 1. Paine-eroseuranta Paine 1, opetustilan C107 ja ulkoilman välillä ke 9.1. – ke 23.1.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu korostettu 
harmaalla pohjavärillä. 



LIITE 6  (2/18)   Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 
 WO-00730766  
 

 

 
Kiwa Inspecta 

  
 

 
Kuva 2. Paine-eroseuranta Paine 2, opetustilan C108 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 3. Paine-eroseuranta Paine 3, opettajien huoneen C206 ja ulkoilman välillä ke 9.1. – ke 23.1.2019. Paine-eron nollataso korostettu punaisella viivalla. Viikonloppu 
korostettu harmaalla pohjavärillä.  
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Kuva 4. Paine-eroseuranta Paine 4, sähkökeskustilan RKD12 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 5. Opetustila C107, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä la 19.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 1. 
Mittarin toimintahäiriön vuoksi mittausjakso vain 5 pv mittainen. 
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Kuva 6. Opettajien huone C206, hiilidioksidipitoisuus aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 
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Kuva 7. C-osan ruokala, hiilidioksidipitoisuus aikavälillä ma 14.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 3 
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Kuva 8. Liikuntasali D109, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 4 
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Kuva 9. Terveydenhoitaja D155, hiilidioksidipitoisuus aikavälillä la 19.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 5. Mittarin 
toimintahäiriön vuoksi mittausjakso vain 5 pv mittainen. 



LIITE 6  (10/18)   Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 
 WO-00730766  
 

 

 
Kiwa Inspecta 

  

 

Kuva 10. D-rakennuksen ruokala, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä pe 8.3. – to 14.3.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 
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Kuva 11. Auditorio, hiilidioksidipitoisuuden seuranta aikavälillä la 19.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste CO2/T/Rh 7. Mittarin 
toimintahäiriön vuoksi mittausjakso vain 5 pv mittainen. 
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Kuva 12. Opetustila C107, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä la 19.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 1. Mittarin toimintahäiriön vuoksi mittausjakso vain 5 pv mittainen. 
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Kuva 13. Opettajien huone C206, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan 
tutkimuspiste CO2/T/Rh 2 
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Kuva 14. C-osan ruokala, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ma 14.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 3 
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Kuva 15. Liikuntasali D109, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä ke 16.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh 4 



LIITE 6  (16/18)   Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät 
Kirkonkylän koulukeskus, Kirkkonummi, CD-osa 
 WO-00730766  
 

 

 
Kiwa Inspecta 

  

 

Kuva 16. Terveydenhoitaja D155, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä la 19.1. – ke 23.1.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan 
tutkimuspiste CO2/T/Rh 5. Mittarin toimintahäiriön vuoksi mittausjakso vain 5 pv mittainen. 
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Kuva 17. D-rakennuksen ruokala, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä pe 8.2. – to 14.3.2019 (viikonloput korostettu harmaalla). Pohjakuvan 
tutkimuspiste CO2/T/Rh 6 
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Kuva 18. Auditorio, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta aikavälillä la 19.1. – ke 23.1.2019 (viikonloppu korostettu harmaalla). Pohjakuvan tutkimuspiste 
CO2/T/Rh7.  Mittarin toimintahäiriön vuoksi mittausjakso vain 5 pv mittainen. 
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