
 
1(4) 

 
   Sepänkatu 2, 20700 Turku 

   
  

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 
 
 
 
 

SISÄILMANÄYTTEET 
 
 

 
 
 
 

Sepänkadun koulu 
Sepänkatu 2 
20700 Turku 

 
 
 
 
 
 



 
2(4) 

 
   Sepänkatu 2, 20700 Turku 

   
  

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 
 

 
1. LÄHTÖTIEDOT 
 

Toimeksiantaja:        Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos 
  Soile Viiri 

Linnankatu 90 E 
20100 Turku 

 
Tilaajan yhteyshenkilö:  Janne Virtanen, kiinteistön kunnossapitoinsinööri 
 
  
Kohde:  Koulurakennus 
  Sepänkatu 2 
  20700 Turku 
 
Laatija: Raksystems Insinööritoimisto Oy 
  Kari Hassinen, Rakennusterveysasiantuntija RTA 
  Leaf Center 
  Kärsämäentie 35 
  20360 Turku 
 

 
 
Tehtävä: Tehtävänä oli selvittää sisäilman epäpuhtauksien mahdollista olemassa oloa 

sisäilmanäytteiden avulla.  
 
.  
Aika: 3.4.2018 
  
 
Tutkija:  Kari Hassinen, rkm, rakennusterveysasiantuntija RTA (VTT-C-3565-26-08 )  
 Raksystems Insinööritoimisto Oy:stä 
 
 
Käytetyt tutkimus- ja mittalaitteet: 
 

 Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter (kalibroitu 12/2015) 
 Kosteudentunnistin Humitest MC 100-S  
 Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 

(kalibroitu 2 / 2018) 
 6-vaiheimpaktori (andersenkeräin tripla), Turun yliopisto 

 
 

 
 

 



 
3(4) 

 
   Sepänkatu 2, 20700 Turku 

   
  

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 
TUTKIMUKSEN LAAJUUS 
 
Tutkimuspaikat olivat ne tilat, joissa viimeisen vuoden aikana on ilmoitettu poikkeavuuksia sisäil-
man laadussa.  
 
Kohteeseen suoritettiin sisäilman mikrobimittaus kuusvaihe impaktorilla (andersen menetelmä), 
jolla pyrittiin selvittämään sisäilmassa olevien mikrobien määrää ja lajistoa.  
 
Sisäilman mikrobit: 
 
 

Näytekohta Tulkinta 
 
1. Auditorio, tila 145 

 
Viittaa mikrobikasvustoon 

Aktinomykeettejä 
 

 
2. Luokka 139 

 
Aktinomykeettejä 

 
 
3. Luokka 138 
 

 
Ei aktiivista mikrobikasvustoa 

 
 
4. Luokka 130 

 

 
Ei aktiivista mikrobikasvustoa 

 
 
5. Rehtori, tila 109 

 
Ei aktiivista mikrobikasvustoa 

 

 
6. Kellari krs, liikuntatila 

 
Aktinomykeettejä 

 
 
 
Virhelähteet: 
 

Auditoriotilassa oli vesikaton vuodon korjaustyöt juuri lopetettu ennen mittausta. Si-
säilmassa ja pinnoilla on saattanut olla korjaustyöstä aiheutuvaa pölyä.  
 
Luokka 139 on auditorion välittömässä läheisyydessä, jolloin epäpuhtauksia on voinut 
päästä kulkeutumaan ilmavirtausten ja henkilöiden mukana luokkatilaan.  
 
Kellarikerroksen liikuntasalista on kulkuyhteys remontin alla olevaan ns. saunaosas-
toon, jolloin ilmavirtausten ja henkilöiden mukana on saattanut kulkeutua epäpuh-
tauksia. Lisäksi tilan siivoustaso oli huono.  
 
Kaikissa tiloissa ikkunoissa havaittiin kosteus- ja lahovaurioita sekä epätiiveyttä kar-
min ja seinän liittymässä.  
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Korjaustyöt: 

Sisäilmanäytteissä havaitut mikrobimäärät olivat pääsääntöisesti vähäisiä ja niiden 
lähteiden poistaminen on mahdollista seuraavin toimenpitein.  
 
Auditorio siiven mikrobilähteet (luokka 139 ja 145) ovat peräisin yläpohjan kosteus-
vaurioista ja osittain ikkunoiden lahovaurioista. 
Auditorio siiven yläpohjaeristeet uusitaan koko siipiosan alalta. Ikkunoiden huoltokor-
jaukset ja tiivistykset suoritetaan sisäilmasto selvityksen ohjeiden mukaisesti.  
Korjaus ja huoltotöiden jälkeen tilat siivotaan ns. homesiivouksena Työterveyslaitok-
sen ohjeen mukaan ja ilmastointilaitteistot nuohotaan.  
 
V-siiven kellaritilassa suoritetaan perusteellinen siivous. V-osan ns. saunaosan tiivis-
tys ja korjaustyöt suoritetaan sisäilmastoselvityksen mukaisesti.  

 tila osastoidaan tiiviillä ovella portaikon ja saunaosan liittymästä 
 kosteusvauriot korjataan kellariosasta 
 tila alipaineistetaan viereisiin tiloihin nähden 
 opetustilojen ikkunat huoltokorjataan ja tiivistetään sisäilmasto selvityksen 

mukaisesti.  
 Korjaus ja huoltotöiden jälkeen tilat siivotaan ns. homesiivouksena Työter-

veyslaitoksen ohjeen mukaan ja ilmastointilaitteistot nuohotaan.  
 
Muutoin rakennukseen suoritetaan suunnitellut korjaustyöt.  

 yläpohjaeristeiden uusiminen kosteusvaurio alueilta 
 ikkunoiden huoltokorjaukset ja tiivistykset 
 ilmastointilaitteistojen säädöt ja ohjaukset 
 Korjaus ja huoltotöiden jälkeen tilat siivotaan ns. homesiivouksena Työter-

veyslaitoksen ohjeen mukaan ja ilmastointilaitteistot nuohotaan.  
 
 

 
Liitteet: Analyysivastaus, Turun yliopisto aerobiologian laitos 

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jäl-
keen, Työterveyslaitos 

  
 

 Turussa 18.4.2018 
 

RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 

 
Kari Hassinen  
Rakennusmestari 
Rakennusterveysasiantuntija RTA 
Leaf Center 
Kärsämäentie 35 
20360 Turku 
p.030 6705559 
kari.hassinen@raksystems.fi 


