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1. TIIVISTELMÄ  
 

Tutkimuksen tarkoitus 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää Turun kaupun-
gin Sepänkadun koulun sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ja mahdolliset riskit sisäilman 
laadulle. Koulurakennus on tarkoitus ottaa väistötilaksi peruskoulun ala-asteen oppilaille 
6/2018 – 12/2019. Lisäksi kuntotutkimuksella pyritään selvittämään tulevat korjaus- ja pa-
rantamistarpeet lähestyvää peruskorjausta varten.  
 
Tehdyt tutkimukset ja mittaukset 

 Aistinvarainen katselmus rakennuksen sisä- ja ulkopuolisille osille. 
 Pintakosteuskartoitus. Erityishuomio oli maanvaraisissa lattioissa ja maanpainesei-

nien osalla. Märkätilojen kosteusmittausta ei voitu luotettavasti suorittaa koska ti-
lat ovat olleet käyttämättöminä yli 2 kk.  

 Sisäilman laadun mittaukset (mikrobi ja VOC) tiloista joissa on havaittu käyttäjien 
toimesta poikkeavaisuuksia sisäilman laadussa. 

 
Tärkeimmät havainnot 

 Kellarikerroksessa on vanha saunaosasto ja varastotiloja. Tilojen seinärakenteiden 
alaosissa ja lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta ja maalipinnoitteen irtoamista 
käytävän väliseinän alaosasta kosteuden vaikutuksesta. 

 Saunatilojen purku ja kunnostustyöt olivat tarkastushetkellä käynnissä.  
 Auditorion yläpohjassa oli talvella 2017-18 tapahtunut kattovuoto, jonka korjaus-

työt olivat vielä tarkastushetkellä keskeneräiset. 
 Puurakenteisien ikkunoiden maalipinnoitteet olivat osittain irronneet ja ikkunoiden 

puurakenteissa havaittiin joitakin kosteus- ja lahovaurioita sekä epätiiveyttä seinä-
rakenteisiin.  

 Kellarikerroksen ns. jumppatilan lattiapinnoitteeksi on asennettu vanerilevy. Vane-
rilevytyksen alla on vanha vinyylilaattapinnoite jonka liima sisältää asbestia. 

 Ilmastointi on mittausten perusteella hyvin alipaineinen (ulkoilma/sisäilma) jonka 
säätö- ja muutostyöt olivat tarkastusajankohtana suunnitteilla. 

 Ilmastointia on viime vuosina parannettu lisäämällä tuloilmamääriä koko rakennuk-
sen osalle.  

 
Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

 Ilmastoinnin ilmamäärien / paine-eron muuttaminen taajuusmuuntajien avulla. 
 Ikkunoiden huoltokorjaukset (maalaus, lahovaurioiden korjaaminen, ikkunatiivis-

teiden uusiminen ja ikkunoiden liittymien tiivistäminen ulkoseinärakenteisiin). 
 Kellarikerroksen vanhan ns. saunaosaston eristäminen portaikkoliittymän kohdalla 

tiiviillä väliovella, ettei mahdollisia epäpuhtauksia pääse kulkeutumaan portaikkoon 
ja opetustiloihin. 

 Rakennus lähestyy teknisen käyttöikänsä loppua ja sen peruskorjaus on ajankoh-
tainen lähivuosina.  

 Keskeneräisten korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen. (Auditorion vesikat-
tovuoto, saunaosaston kosteusvauriot ja ilmastoinnin toiminta). 

 Peruskorjausta varten vesikatteen ja julkisivujen kunnon selvittäminen lisätutki-
muksin.  
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2. YLEISTIEDOT  
 
2.1. Kohteen Tiedot 
 

Kohde: Sepänkadun koulu 
Lähiosoite: Sepänkatu 2 
toimipaikka: 20700 Turku 
 

 
2.2. Tutkimuksen Tilaaja 

Turun kaupunki, tilakiinteistölaitos 
Kiinteistöpäällikkö 
Soile Viiri 
Linnankatu 90 E 
20100 Turku 
 
Tilaajan yhteyshenkilö: Janne Virtanen, kiinteistön ylläpitoinsinööri 

 
 
2.3. Tutkimuksen tekijä 

Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Kari Hassinen, Rakennusterveysasiantuntija 

 Leaf Center 
 Kärsämäentie 35 
 20360 Turku 
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2.4. Tutkimuksen tarkoitus 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää Turun kaupun-
gin Sepänkadun koulun sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ja mahdolliset riskit sisäilman 
laadulle. Koulurakennus on tarkoitus ottaa väistötilaksi peruskoulun ala-asteen oppilaille 
6/2018 – 12/2019. 
 
 

2.5. Tutkimuksen ajankohta 
 Kohteeseen tutustuminen suoritettiin yhdessä tilaajan edustajien kanssa 14.2.2018, jonka 

jälkeen kohteessa suoritettiin pintakosteusmittaukset ja tehtiin aistinvaraiset havainnot 
rakennuksen sisäpuolisilta osilta 28.2.-1.3.2018. Mikrobi- ja VOC näytteiden otto suoritet-
tiin 3-4.4.2018. 

 
 

2.6. TUTKIMUKSIIN OSALLISTUJAT 
 Raksystems Insinööritoimisto Oy Kari Hassinen RTA, Rkm  
      Anu Arresto FM 
 
 Kohde esittely ja IV-laitteiden toiminnan selvitys 
 
 Turun kaupunki, Tilapalvelut  Janne Virtanen 
 M-Ventti Oy   Matti Honkasalo 
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3. KOHTEEN YLEISKUVAUS 
 

Rakennusvuodet: 1903, laajennettu vuosina 1925, 1939 ja 1947 
Peruskorjaus: 1969-1970 
Rakennustyyppi: Koulu 
Tilavuus: 25300 brm3   
Bruttosala: 6000 m2   
Kerrosluku: 2-3 + kellari 
Runkorakenne: Tiiliseinät ja vaakarakenteina teräsbetoniset palkkit ja laatat 
Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poisto  
  
 
 

 
 
Asemapiirustus jossa myös eri osien rakennusvuodet 
Peruskorjaus on suoritettu 1969-1970 
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3.1. TIEDOSSA OLEVAT SISÄILMAONGELMAT 
 
Käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella sisäilman laadussa on havaittu poikkeamia ti-
loissa 109, 116, 137, 138, 139, 145 auditorio ja V-osan kellarissa. 
Kohdekäynnin aikana havaittiin kosteusvaurioita V-osalla kellarissa (sauna ja käytävä), la-
ho- ja kosteusvaurioita puurakenteisissa ikkunoissa. 
Ilmastointi on hyvin paljon alipaineinen, jonka vuoksi vuotoilmaa pääsee kulkeutumaan si-
sätiloihin hallitsemattomasti, pääosin epätiiviiden ikkunoiden ja ikkunoiden liittymistä ulko-
seinärakenteisiin.  

 
 

3.2. ASIAKIRJATILANNE 
 
Kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta tehtäessä ei ollut käytettävissä alkuperäisiä 
rakennus- tai rakennepiirustuksia. Laajennusten osalta alkuperäisiä piirustuksia ei ollut 
käytettävissä.    

 
Kohteesta oli käytettävissä:  

 Peruskorjauksen yhteydessä (1968) laaditut pääpiirustukset 
 Peruskorjauksen yhteydessä laadittuja työpiirustuksia 
 Peruskorjauksen yhteydessä laaditut LVI-piirustukset 
 IV-säätö- ja mittauspöytäkirjat vuodelta 1970 
 Ilmamäärämittaus pöytäkirja vuodelta 2017 
 Raportti Turun teknisen oppilaitoksen muutos- ja peruskorjaustöistä, 1970 
 Peruskorjauksen yhteydessä laaditut sähköpiirustukset 
 Kuntoarvio, Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila, 17.4.2015 
 Sisäilmaselvitys, Raksystems Oy, 1.3.2018 

 
Kohteessa haastateltiin kohdekäyntien yhteydessä kiinteistön ylläpitoinsinööri Janne Vir-
tasta, LVI – asiantuntija Matti Honkasaloa, kohteen laitosmiestä ja kohteessa korjaustöitä 
suorittaneita rakennusmiehiä (3 kpl) ja maalaria. 

 
 
 
3.3. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

Kosteusmittaukset: 

Kellarikerroksen lattiapintojen, maanvastaiset seinärakenteiden alaosien ja väliseinien ala-
osien kosteutta mitattiin pintakosteudentunnistimilla 1…2 m:n välein. Käytettävissä olivat 
Kosteudentunnistin Humitest MC 100-S ja Hydrotest LG 1 Gann. Mittareiden kalibrointi on 
suoritettu 2/2018. 
Sisäilman kosteus- ja lämpötilamittauksissa käytettiin Vaisala SHM40 mittaria ja HPM40S 
mittapäätä. Mittarin ja mittapään kalibrointi on suoritettu 2/2018. 
 
Ilmamäärämittaukset: 

M-Ventti Oy mittauspöytäkirja 7.8.2017 liitteenä. 
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Paine-eromittaukset: 

Rakennuksessa on noin 2 m3/s alipaine. 

Ilmastoinnin säätö ja muutostyöt olivat käynnissä tarkastuksen aikana.  

 

Ilmavuoto- ja tiiveysmittaukset: 

Ilmavuotoreittien olemassa oloa tutkittiin merkkisavukokein ja aistinvaraisesti (tummen-
tumia seinä- ja kattopinnoilla ulkoa tulevasta epäpuhtaudesta johtuen). Tutkimuksessa 
havaittiin ikkunoiden ja ulkoseinien liittymistä tulevan vuotoilmaa sisätiloihin.  

Erilliselle merkkikaasukokeelle tai tiiveysmittaukselle ei ollut tarvetta jo havaittujen vuo-
toilmareittien vuoksi.  

 

Rakenneavaukset: 
Rakenneavauksia ei erillisesti suoritettu. Rakenteita päästiin tutkimaan meneillään olleiden 
korjaustöiden yhteydessä tehtyjen avausten kautta mm. auditorion katossa, 2-krs luokka-
huoneen välipohjassa ja kellarikerroksen saunaosastolla. Rakenneavauksista voitiin tode-
ta, että rakenteet ovat piirustuksissa olleiden suunnitelmien mukaiset ja tyypillisesti toteu-
tettu kulloisenkin rakennusajankohdan mukaan.  
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4. RAKENNUSTEKNISTEN TUTKIMUSTEN TULOKSET 
 

4.1 ALAPOHJA JA MAANVASTAISET SEINÄT 

4.1.1. Rakenne 
 Alapohjat ovat rakennuspiirustusten mukaan kantavia (palkki/laatta) teräsbetonira-

kenteita. Alapohjat ovat tuettu kantaviin sokkelirakenteisiin.  
 Maanvastaiset seinät ovat teräsbetonirakenteisia. 

 
4.1.2. Havainnot ja mittaustulokset 

 Alapohjarakenteissa ei havaittu painumia tai halkeamia. 
o Kellarikerroksen osalla havaittiin lattiapinnoilla lähinnä V-osalla kohonnutta kosteutta 

käytävän ja pukuhuoneen väliseinän alaosassa portaikon kohdalla sekä varastotilassa 
maanvastaisen seinän liittymässä. 

 Maanvaraisten seinien sokkeliosuudella on luonnonkiviverhoilu 
 Maanvastaisissa seinissä ei havaittu muodonmuutoksia tai halkeilua  
 

4.1.3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 Kosteusvauriot ovat syntyneet maaperästä kapillaarisesti nousseen veden vaikutuk-

sesta. Kellarikerroksen havaittujen kosteusvaurioiden korjaaminen suoritetaan siten 
että seinän rappauspinnoite poistetaan vaurioituneelta alueelta ja tasoitetaan uudel-
leen käyttämällä kalkkilaastia (sama suhde kuin vanhassa) ja maalataan kosteutta 
hyvin läpipäästävällä maalilla. Lattian kosteusvaurioissa maalipinta poistetaan ja ny-
kyisessä käyttötarkoituksessa lattiaa ei tarvitse pinnoittaa uudelleen.  
 

4.2. JULKISIVUT, ULKOSEINÄT, IKKUNAT JA OVET 

4.2.1. Rakenne 
 Ulkoseinät ovat paikalla muurattuja tiiliseiniä. 
 Ulkopuolisina pinnoitteena on rappaus ja maali 
 Sisäpuolisina pinnoitteina on pääosiltaan rappaus ja maali 

 
4.2.2. Havainnot ja mittaustulokset 

 Julkisivuilla havaittiin rappauspinnoitteiden irtoamista laajennusosien ulkoseinillä sekä 
vähäisiä halkeamia rappauspinnoilla. 

 Sepänkadun puoleisen laajennusosan ulko- ja sisäpuolisilla rappauspinnoilla havaittiin 
verkkomaista hiushalkeilua.    
 

4.2.3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 Julkisivututkimus, kopokartoitus peruskorjaus suunnittelun yhteydessä. 
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4.3. VÄLIPOHJAT, VÄLISEINÄT JA PINTARAKENTEET  

4.3.1. Rakenne 
 Välipohjat ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteisia. kantavat palkit ovat joko laa-

tan ylä- tai alapuolella rakennusajankohdasta riippuen. Alalaattapalkisto välipohjien 
pintarakenteena on joko teräsbetoninen pintalaatta tai puukoolattu lattiarakenne riip-
puen tilan sijainnista rakennuksessa.  

 Alalaattapalkistojen ja pintalaatan välitilassa on käytetty orgaanisia eristeitä 
 

4.3.2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 Välipohjien lattia- ja kattopinnoitteita on uusittu eri muutos- ja korjaustöiden yhtey-

dessä runsaasti. Kuntotutkimusten yhteydessä ei tehty havaintoja rakenteissa olevista 
vaurioista.  
 

4.3.3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 Ei toimenpide-ehdotuksia 

 

4.4. VESIKATOT, YLÄPOHJAT 

4.4.1. Rakenne 
 Vesikatteet on uusittu pääosiltaan vuoden 1969 peruskorjauksen yhteydessä rivipelti-

katteiksi. 
 Insinööritoimisto Petri Annilan kuntotarkastusraportissa on havaittu vesikatteen sau-

mauksien tiiveyksissä puutteita.  
 Alapuoliset rakenteet ovat puurakenteita 
 Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa ei selvitetty yläpohjan ja vesikat-

teen kuntoa.  
 

4.4.2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 Vesikatteet ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä ja niiden uusiminen on ajankohtai-

nen.  
 Alusrakenteisiin on kattovuotojen seurauksena muodostunut kosteusvaurioita, joiden 

laajuuden ja sijainnin selvittämiseksi suositellaan erillistä kuntotutkimusta.  
 
 

4.5. PIHA-ALUEET 

4.5.1. Rakenne 
 Piha-alueiden kuntoon ei tutkimuksessa paneuduttu 
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5 LVI-JÄRJESTELMIEN TUTKIMUSTEN TULOKSET 

Ilmanvaihto- / lvi-järjestelmien kuvaus 

Kohteessa on alkujaan ollut painovoimainen ilmanvaihto, joka peruskorjaustyön yhteydessä 
vuonna 1969 on muutettu koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi. Tilaajalta saatujen 
tietojen mukaan kiinteistön entinen omistaja on purkanut tuloilmalaitteiston pois 1990-
luvulla. Viime vuosina kohteeseen on lisätty koneellinen ilmanvaihto ja sen muutostyöt ovat 
edelleen käynnissä.  

 

5.1 Tilojen ilmanjako ja ilmamäärät 
 Muutos ja korjaustyöt ovat käynnissä 

 
5.2 Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus 

 Ilmastointilaitteisto on puhdistettu vuonna 2017 
 
 

6. SISÄILMAN OLOSUHDE- JA EPÄPUHTAUSMITTAUSTEN TULOKSET 

6.1 Hiilidioksidipitoisuus oli normaalilla tasolla tarkastuksen yhteydessä n.395…654 CO2 

6.2 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen  
 Sisäilman lämpötila vaihteli kohdekäyntien yhteydessä 17…21 OC. Sisälämpötilat olivat 

normaalit. 
 Sisäilman kosteus vaihteli 16,5…46,8 RH% välillä kohdekäyntien yhteydessä. Kosteus 

oli normaali kyseiselle vuodenajalle. 
 Kohde ei ollut koulukäytössä, jonka vuoksi käyttäjistä aiheutuvaa lämpö ja kosteus-

kuormaa ei ollut 
 Ilmastointilaitteisto on puhdistettu vuonna 2017 

 
6.3  Epäpuhtausmittaukset (esim. mikrobit, voc:it ym). 

 Kohteessa suoritettiin VOC- ja mikrobitutkimukset. 
 Analyysivastaukset saadaan mikrobien osalta vko 16/2018 ja VOC näytteiden osalta 

vko 19/2018 
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7. YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ SUORITETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ  

 Ilmastoinnin ilmamäärien / paine-eron muuttaminen mm. taajuusmuuntajien avulla. 
 Ikkunoiden huoltokorjaukset (maalaus, lahovaurioiden korjaaminen, ikkunatiivisteiden 

uusiminen ja ikkunoiden liittymien tiivistäminen ulkoseinärakenteisiin). 
 Kellarikerroksen vanhan ns. saunaosaston eristäminen portaikkoliittymän kohdalla tii-

viillä väliovella, ettei mahdollisia epäpuhtauksia pääse kulkeutumaan portaikkoon ja 
opetustiloihin. 

 Rakennus lähestyy teknisen käyttöikänsä loppua ja sen peruskorjaus on ajankohtainen 
lähivuosina.  

 Keskeneräisten korjaus- ja muutostöiden loppuunsaattaminen. (Auditorion vesikatto-
vuoto, saunaosaston kosteusvauriot ja ilmastoinnin toiminta). 

 Peruskorjausta varten vesikatteen ja julkisivujen kunnon selvittäminen lisätutkimuksin.  
 

 

8. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 

Turussa 15.4.2018 
 
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 

 
Kari Hassinen 
Rakennusterveysasiantuntia RTA  
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Leaf Center 
Kärsämäentie 35 
20360 Turku 
kari.hassinen@raksystems.fi 
p. 040 7380932 
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9. LIITTEET 

Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Pohjakuva, johon merkitty mittaus- ja näytteenottopaikat 

Pohjakuva, johon on merkitty tärkeimmät havainnot 

Laboratorion alkuperäiset analyysivastaukset 

Mahdolliset muut liitteet, esimerkiksi tarkempia mittaustuloksia 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


