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1. KOHTEEN PERUSTIEDOT 

1.1. TUTKIMUSKOHDE 

Kohde Lausteen koulu 

Lähiosoite Raadinkatu 7 

Postinumero- ja toimipaikka 20750 Turku 

Valmistumisvuosi 1976 

Rakennusten lkm 1 kpl 

Kerrosten lkm 1 kpl +osittainen kellari 

Pääasiallinen runkomateriaali betoni  

Perustamistapa  pääasiassa paalutetut betonianturat, kellarin osalla 

kalliovarainen 

Ilmanvaihto  koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

 

1.2. TILAAJA 

Turun Kaupunki 

Tilapalvelukeskus 

Linnankatu 90 

20100 Turku 

 

Ylläpitopäällikkö  

Soile Viiri 

soile.viiri@turku.fi  

p. 040 196 1124 
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1.3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT 

Raksystems Insinööritoimisto Oy 

Vetotie 3 A 

01610 Vantaa 

Elina Saukko   Teemu Väänänen 
RI (YAMK), RTA (C-23252-26-17)  YmpI (AMK), RTAop 

puh: 030 670 5597   puh: 030 670 5627 

elina.saukko@raksystems.fi   teemu.vaananen@raksystems.fi  

 

Janne Sampalahti 
RI, RTAop 

puh: 030 670 5628 

janne.sampalahti@raksystems.fi  

 

1.4. TUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tutkimuksen kohteena on v. 1976 valmistunut, pääosin 1-kerroksinen rakennus, jossa on koulu, 

kirjasto ja perhe/nuorisotiloja. Rakennus on betonirunkoinen ja tasakattoinen.  

Tilaaja halusi varmistaa tilojen sisäilman laatua koko rakennuksen alueella. Tutkimuksessa tehtiin 

tiloihin kattava pintakosteuskartoitus lattiapintoihin ja ulkoseinien alaosiin. 

Pintakosteuskartoituksen perusteella tehtiin lattiapinnoitteiden alapuolelta viiltomittauksia ja 

kerättiin näytteitä materiaalin BULK-emissioanalyysiin ja mikrobianalyysiin.  

Lisäksi tutkittiin ulkoseinien ilmavuotojen esiintymistä merkkiainekaasukokeilla ja kerättiin 

näytteitä ulkoseinien alaosien eristetiloista eristemateriaalin mikrobiologisen kunnon 

arvioimiseksi. Liikuntasalin lattiaan tehtiin rakenneavaukset arviolta riskialttiille alueille näkyvien 

pinnoitevaurioiden ja liikuntasalissa havaitun mikrobiperäisen hajuhavainnon vuoksi. Lisäksi 

selvitettiin alapohjan rakennetta läpiporauksella. 

Tiloissa suoritetiin sisäilman olosuhdemittauksia oleskelutiloissa sekä paine-eromittauksia 

oleskelutilojen ja ulkoilman sekä kellarin ja oleskelutilojen välillä.   

Lisäksi yläpohjaan tehtiin rakenneavaus yläpuolelta sekä koulun matalan osan alueelle, että 

liikuntasalin katon alueelle tulevan vesikattoremontin lähtötiedoiksi.  

1.5. TUTKIMUKSEN AJANKOHTA  

Kuntotutkimuksien katselmuskäynti tehtiin 5.10.2018 ja kuntotutkimuksia tehtiin 22., 29.11., 

12.12.2018 ja 3.1.2019.  
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1.6. LÄHTÖTIEDOT 

Tutkimuksen lähtötietoina oli käytettävissä tätä tutkimusta varten laadittu tutkimussuunnitelma 

(Raksystems Insinööritoimisto Oy, 20.11.2018) sekä tutkimussuunnitelmassa mainitut asiakirjat. 

Käytössä olleet asiakirjat olivat: 

• Kuvia rakennepiirustuksista  

• Kuntoarvio, Raksystems Insinööritoimisto Oy, 19.9.2018 

1.7. LABORATORIO 

Materiaalien mikrobianalyysit on analysoitu Eviran hyväksymässä, akkreditoidussa laboratoriossa. 

Tutkimusten yhteydessä otetut näytteet analysoitiin seuraavassa laboratoriossa: 

  

MetropoliLab Oy  Labroc Oy  Työterveyslaitos 

Viikinkaari 4   Teknologiantie 11 PL40 

00790 Helsinki  90590 Oulu  00032 Työterveyslaitos   

1.8. TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 

Tutkimuksissa käytettiin seuraavia mittalaitteita: 

- pintakosteudentunnistin Gann Hydromette UNI1, kalib 02/2018 

- Gann LB71 teleskooppivarsi, kalib 02/2018 

- paine-eromittari Miran DP-100, kalib 02/2018 

- Suhteellisen kosteuden mittalaitteet Vaisala HMI41, kalib 11/2018 

- Trotec T3000 monitoimilaite ja Trotec TS810SDI- merkkiainekaasun tunnistin, kalib 

3/2018 
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1.9. TIEDOT RAKENTEISTA JA JÄRJESTELMISTÄ 

Lähtötietoina olleiden materiaalien ja tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen 

perusteella rakennus on perustettu pääasiassa paalutettujen betonianturoiden ja kellarin 

osalta kallion varaan. Rakennuksen alapohjat ovat pääasiassa maanvaraisia, alapuolelta 

lämmöneristettyjä teräbetonilaattoja. Tilaajalta saatujen tietojen mukaan korjatuilla alueilla 

lattioiden betonipinnat on kosteuseristetty Creom-käsittelyllä.  Rakennuksen ulkoseinät ovat 

pääosin betonirakenteiset ja julkisivut ohutrapattuja. Ikkunat ja ulko-ovet ovat pääasiassa 

alkuperäiset. Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa tiilimuurattuja seiniä. Rakennuksen 

yläpohja on tasakatto bitumikermikatteella. Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto. Ilmanvaihto on hajautettu kuudelle tuloilmakoneelle ja usealle vesikatolle 

asennetulle poistoilmakoneelle (huippuimureille). Lisäksi rakennuksessa on kaksi 

jälkiasennettua LTO:lla varustettua pienehköä ilmanvaihtokonetta. 

1.10. KORJAUSHISTORIA 

Kohteen korjaushistoria ja tehdyt tutkimukset on esitetty tutkimussuunnitelmassa (Raksystems 

Insinööritoimisto Oy 19.9.2018), toimenpiteet ovat: 

- 2005 keittiön peruskorjaus 

- 2005 julkisivujen kunnostus (pinnoite ja väritys) 

- 2011 pihajärjestelyjä 

- 2011-2012 sisätilamuutoksia 

- 2012 lastenvaunujen suojakatos 

- 2013 tilojen käyttötarkoitusten muutoksia 
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2. KOSTEUSTEKNISET JA MIKROBITUTKIMUKSET  

2.1. ALAPOHJA JA LATTIAPINNOITTEET 

2.1.1. KOSTEUSMITTAUKSET JA RAKENNEAVAUKSET 

1. kerroksen lattiapinnat kartoitettiin kauttaaltaan pintakosteudentunnistimella. 

Pintakosteudentunnistimella havaittiin poikkeavia lukuarvoja melko yleisesti. Epätavallisia alueita 

oli havaintojen mukaan enemmän koulun kaakkoispäädyn korjatuilla alueilla kuin koulun 

ylempien luokkien ja liikuntasalin päädyssä. Epätavallisten pintakosteushavaintojen merkityksen 

varmistamiseksi poikkeavien lukuarvojen alueille tehtiin viiltomittauksia yhteensä 9 kappaletta.  

Arviolta epätavalliset pintakosteudentunnistimen havainnot on esitetty kuvassa 1 ja 2. 

Viiltomittausten sijainnit on esitetty kuvissa 3 ja 4. ja tulokset taulukossa 1.  

Taulukko 1 Viiltomittausten tulokset. 

Mittauspiste Suhteellinen 

kosteus [RH%] 

Lämpötila [°C] Vesisisältö 

[g/m3] 

Huoneilma 

22.11.2018 

24,7 20,7 4,5 

Ulkoilma  

22.11.2018 

92 1,3 4,8 

viiltomittaus 1 84,1 13,8 11,8 

Viiltomittaus 2 79,9 19,5 13,8 

viiltomittaus 3 84,0 19,6 14,1 

viiltomittaus 4 89,1 19,2 14,8 

viiltomittaus 5 89,4 20,4 15,8 

viiltomittaus 6 88,1 19,5 14,8 

viiltomittaus 7 76,9 19,8 13,3 

viiltomittaus 8 92,5 19,5 15,6 

viiltomittaus 9 75,4 19,4 12,6 

 
Viiltomittausten kautta muovimattojen alapuolella havaittiin kohonnutta (yli 85 % RH) kosteutta 

rakennuksen kaakkoispäädyn alueilla. Vesisisältö pinnoitteiden alla on merkittävästi sisäilmaa 

korkeampi. Rakenteen kostuminen johtuu arviolta maaperästä nousevasta kosteudesta. Alueella, 

joka sijoittuu kellarin yläpuolelle, kohonneita pintakosteusarvoja ei havaittu. Pilareiden lähellä 
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havaittiin arviolta enemmän korkeita kosteusarvoja kuin keskilattioilla, mutta alueiden välillä oli 

myös runsaasti vaihtelua. 

 

Kuva 1. Koulun kaakkoispäädyn pintakosteudentunnistimella tehdyt havainnot. 
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Kuva 2. Koulun luoteispäädyn pintakosteudentunnistimella tehdyt havainnot. 
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Kuva 3. Viiltomittausten ja muovimattojen BULK- ja mikrobinäytteiden näytteenottopisteet.   
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2.1.2. LATTIAPINNOITTEIDEN KEMIALLISET ANALYYSIT 

Lattiapinnoitteista kerättiin kolme muovimattonäytettä pinnoitteen VOC-kokonaisemission 

määrittämiseksi. Näytteet kerättiin kolmesta kohdasta, joissa havaittiin viiltomittauksessa 

muovimaton alapuolella olevan kosteutta. Näytteet lähetettiin Työterveyslaitoksen laboratorioon 

analysoitavaksi. Tulokset on esitetty taulukossa 2. Näytteenottopisteet on esitetty kuvassa 3 

laboratorion analyysivastaus on tutkimusselosteen liitteenä 2.  

 

Taulukko 2 Lattiapinnoitteiden bulk-analyysien tulokset. 

Näyte TVOC, µg/m3g C9- alkoholit, µg/m3g 2-etyyli-1-heksanoli, 

µg/m3g 

BULK 1 500 110 380 

BULK 2 2000 700 1300 

BULK 3 2400 1600 810 

 

BULK-menetelmällä tehdyt näytteenotot eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä 

materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). Työterveyslaitos on antanut viitearvoja eri 

materiaalityyppien emissioille ja muovimattojen osalta TVOC-pitoisuuden viitearvo on 500 

µg/m3g, C9-alkoholien viitearvo on 320 µg/m3g ja 2-etyyli-1-heksanolin viitearvo on 70 µg/m3g. 

Työterveyslaitos on antanut seuraavat bulk-emissioiden suuntaa-antavat viitearvot eri 

materiaalityypeille: 

1) PVC, jossa pehmittimenä DEHP (di-etyyliheksyyliftalaatti) 

- TVOC 200 µg/m³g 

- 2-Etyyli-1-heksanoli 70 µg/m³g 

 

2) PVC, jossa pehmittimenä DINCH (di-isononyyliheksahydroftalaatti), DINP 

(diisononyyliftalaatti) tai DIDP (di-isodekyyliftalaatti) 

- TVOC 500¹ µg/m³g 

- 2-Etyyli-1-heksanoli 50 µg/m³g 

- C9-alkoholit 320¹ µg/m³g 

 

3) Tasoitteet ja betoni 

- TVOC 50 µg/m³g 

- 2-Etyyli-1-heksanoli 40 µg/m³g 

 

4) Linoleum 

- TVOC 650 µg/m³g 

- Propaanihappo 100 µg/m³g 

¹ viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n seurantanäytteiden perusteella 

emissiotasot kasvavat ajan funktiona. 
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DEHP:n käyttö on vähentynyt 2000-luvulla. Nykyisin Suomessa käytetään PVC-lattiapäällysteissä 

pehmittiminä DINP:a, DINCH:ia ja kasviöljyperäisiä pehmittimiä (triglyseridi). (Uudempien PVC-

lattiapäällysteiden vaurioituminen kosteusrasituksen johdosta, Lappi Sanna, Itä-Suomen 

Yliopisto, koulutus ja kehittämispalvelu Aducate 2013). 

Muovimattojen näytteiden keräämisen yhteydessä jokaisessa avauksessa oli havaittavissa 

voimakas ja pistävä haju ja mattoliimassa tummentumaa. Kaikkien näytteiden osalta 2-etyyli-1-

heksanolin viitearvo ylittyy ja BULK2 ja BULK 3 näytteiden osalta myös TVOC- ja C9-alkoholien 

viitearvot ylittyvät. Laboratoriotulokset ja kenttähavainnot viittaavat siihen, että muovimattojen 

alapuolelle on päätynyt kosteutta, mikä on aiheuttanut pinnoitteen alapuolisten materiaalien 

kemiallista vaurioitumista. 

 

2.1.3. LATTIAPINNOITTEIDEN MIKROBIOLOGISTET ANALYYS IT 

Lattiapinnoitteista kerättiin kolme muovimattonäytettä materiaalinäytteen mikrobianalyysiin. 

Näytteet kerättiin samoista kohdista, joista kerättiin BULK-analyysien näytteet. 

Näytteenottopisteet on esitetty kuvassa 3 ja laboratorion analyysivastaus on tutkimusselosteen 

liitteenä 3. Näytteet lähetettiin Työterveyslaitoksen laboratorioon analysoitavaksi.  

Näytteessä 1 havaittiin runsaasti (+++) sieni-itiöitä ja runsaasti kosteusvaurioindikaattoriksi 

tiedetyn Aspergillus Versicolor suvun itiöitä. Näytteessä ei havaittu bakteereja tai sädesieniä.  

Näytteessä 2 ei havaittu mikrobikasvua suoraviljelyssä. Näytteen 2 suoramikroskopoinnissa ei 

myöskään havaittu viitteitä mikrobikasvusta. 

Näytteessä 3 havaittiin niukasti (+) tai kohtalaisesti (++) sieni-itiöiden kasvua. Lajistoissa esiintyi 

kuitenkin suhteellisesti runsaasti kosteusvaurioon viittaavia sieni-itiöitä (Acremonium, Aspergillus 
Versicolor). Näytteessä esiintyi myös pienenä pitoisuutena sädesieniä. Bakteereja ei esiintynyt.   

Näytteiden tulkitaan näytteiden 1 ja 3 osalta viittaavan mikrobivaurioon. Näytteen 2 tulokset eivät 

viittaa mikrobivaurioon. 
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2.2. SEINÄRAKENTEET  

2.2.1. KOSTEUSMITTAUKSET JA RAKENNEAVAUKSET 

Rakennuksen ulkoseinien alaosat kartoitettiin pintakosteudentunnistimella. Ulkoseinien alaosissa 

ei havaittu epätavallisia pintakosteudentunnistimen arvoja. Muutamien pilareiden alaosissa 

havaittiin kosteuden nousemista ja samoin näiden pilareiden lähellä havaittiin myös epätavallista 

kosteutta väliseinien alaosissa. Ulkoseinien alaosiin porattiin reikiä ulkoseinän eristetilaan asti. 

Eristetilasta mitattiin hetkelliset kosteusolosuhteet ja kerättiin materiaalinäytteitä. Mittauspisteet 

on esitetty kuvissa 4 ja 5 ja kosteusmittausten tulokset on esitetty taulukossa 3. 

Rakennuksen kaakkoispäädyssä, sisäpihan puolella sijaitsevassa huoneessa havaittiin tilaan 

mentäessä mikrobiperäinen haju. Haju paikallistettiin ulkoseinä- ikkunaliittymään, oikeaan 

reunaan. Rakenneavaus tälle kohtaa toteutettiin erikseen ajankohtana, jolloin tilassa ei ollut 

käyttäjiä. Ulkoseinärakenne on uusittu, mutta rakenteen sisällä, ikkunan alaosan tasossa, 

havaittiin olevan kostunutta ja voimakkaasti mikrobiperäiseltä hajulta haisevaa lautaa lyhyt 

kappale (ks. kuvat kappale 8). Laudasta mitattiin 19…20 p-% kosteus, yli 18 p-% kosteus 

pidempiaikaisena mahdollistaa puun mikrobivaurioitumisen. Alaohjauspuun kosteus alapinnasta 

oli 12 p-%, alaohjauspuun alapuolella on kermi. Ulkoapäin rakenneliittymissä ei havaittu selviä 

puutteita, jotka mahdollistaisivat kosteuden pääsyn rakenteeseen. Havaittu vaurioitunut 

materiaali on voinut jäädä rakenteeseen korjaustöiden yhteydessä, korjaustöiden ajankohdasta 

ei ole tarkkaa tietoa. Vaurioitunut materiaali poistettiin rakenteesta ja rakenne korjattiin Arkean 

toimesta. 
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Taulukko 3 Ulkoseinien alaosien kosteusmittausten tulokset. 

Mittauspiste Suhteellinen 

kosteus 

[RH%] 

Lämpötila [°C] Vesisisältö 

[g/m3] 

Huoneilma 

29.11.2018 

24,7 20,7 4,5 

Ulkoilma  

29.11.2018 

62,6 3,6 3,9 

Eristetilan mittaus 1 25,2 20,8 4,6 

Eristetilan mittaus 2 27,7 18,4 4,4 

Eristetilan mittaus 3  27,3 25,2 4,1 

Eristetilan mittaus 4 41,0 11,9 4,4 

Eristetilan mittaus 5 51,4 9,1 4,6 

Eristetilan mittaus 6 39,9 12,4 4,4 

Eristetilan mittaus 7 49,1 10,3 4,7 

Eristetilan mittaus 8 31,3 16,8 4,5 

Eristetilan mittaus 9 39,7 13,2 4,6 

Eristetilan mittaus 10 52,4 9,1 4,7 

Eristetilan mittaus 11 58,7 7,8 4,8 

Eristetilan mittaus 12 30,7 18,1 4,8 

Eristetilan mittaus 13 33,5 15,6 4,5 

Eristetilan mittaus 14 23,1 21,8 4,4 

Eristetilan mittaus 15 22,8 21,3 4,3 

Eristetilan mittaus 16 25,0 19,9 4,3 
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2.2.2. MATERIAALINÄYTTEET JA MIKROBIANALYYSIT 

Ulkoseinärakenteiden alaosien mikrobiologisen kunnon arvioimiseksi ulkoseinien 

kosteusmittausten yhteydessä eristetilojen puolivälistä - sisäpinnoista kerättiin näytteitä 

rakennusmateriaalien mikrobianalyysiin. Materiaalinäytteet kerättiin läheltä sokkelihalkaisun 

yläosaa. Sokkelihalkaisun alueella eristeenä on rakennepiirustusten mukaan EPS-levy, näistä ei 

kerätty näytteitä. Materiaalinäytteet toimitettiin Metropolilab Oy:n laboratorioon 

materiaalinäytteiden laimennossarjaviljelyä varten. Materiaalinäytteiden keräyspisteet on esitetty 

kuvissa 4. ja 5. ja mikrobinäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 4. Laboratorion 

analyysivastaus on kokonaisuudessaan tutkimusselosteen liitteenä 1.  

Taulukko 4 Ulkoseinien eristetilojen mikrobinäytteiden tulokset. 

Näytteen 
numero 

Bakteeripitoisuus 

[pmy/g] 

Aktinomykeettipitoisuus 

[pmy/g] 

Sieni-
itiöpitoisuus 
(M2%) 
[pmy/g] 

Sieni-
itiöpitoisuus 
(DG18) 
[pmy/g]  

USM 1 <100 <100 <100 100 

USM 2 <100 <100 200 <100 

USM 3 300 <100 1 200* 1 600* 

USM 4 900 200 1400 910 

USM 5 <100 <100 <100 <100 

USM 6 <100 <100 8 000* 7 000* 

USM 7 600 <100 1 500 2 100 

USM 8 <100 <100 100 100 

USM 9 <100 <100 100 <100 

USM 10 <100 <100 <100 <100 

* näytteen sieni-itiölajistoissa esiintyi arviolta epätavallisen paljon kosteusvaurioindikaattorilajeja.  

Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan, materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset 

tulkitaan laimennossarjamenetelmällä seuraavasti:  

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen home- ja hiivasienten 
pitoisuus on vähintään 10 000 pmy/g tai aktinomykeettien pitoisuus 3 000 pmy/g. Aktinomykeettien 
esiintymistä arvioidaan lisäksi niiden indikaattorimerkityksen avulla, kun niiden pitoisuudet ovat alle 3 000 
pmy/g. Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. 
Sienikasvusto materiaalissa viittaa materiaalissa olevaan kosteus- ja mikrobivaurioon. Mikäli materiaalissa 
havaitaan vain suuri bakteeripitoisuus, tämä voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan 
bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Tulosten 
tulkinnassa on otettava huomioon menetelmän tekninen mittausepävarmuus ja muut tuloksen 
luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi pesäkkeiden laskennan yhteydessä tehdyt arviot.  

Vaikka sienipitoisuus jää alle 10 000 pmy/g voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon silloin, kun 
näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita ja sienten 
kokonaispitoisuus on 5 000 – 10 000 pmy/g tai näytteen sienisuvusto on epätavallisen yksipuolinen (1-2 
lajia/sukua) ja pitoisuus kuitenkin >5 000 pmy/g. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina 
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saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaalin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. 
Jos rakennusmateriaalinäytteen sienipitoisuus on alle määritysrajan tai näytteessä havaitaan vain yksittäisiä 
pesäkkeitä, kyseessä voi olla vaurioitumaton näyte tai kuivunut kasvusto. Tällöin materiaaleille tehdään 
suoramikroskopointi. Suoraan maaperän tai ulkoilman kanssa kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi 
kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa 
lämmöneristeessä. Tutkimusten perusteella rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. 
Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään toimenpiderajan ylityksenä vain, jos rakenteesta on 
varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

Näytteen USM6 sieni-itiöpitoisuudet ovat alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan, mutta 

näytteen indikaattorimikrobilajien määrä viittaa epätavalliseen mikrobikasvuun rakenteessa. 

Muiden näytteiden mikrobianalyysien tulokset ovat tavanomaisia. Tulosten perusteella vaikuttaa 

siltä, että kyseessä on tietyllä osaa rakennusta sijaitseva mikrobivaurio ulkoseinässä, eikä 

ulkoseinien eristetiloissa ole tapahtunut mikrobivaurioitumista kauttaaltaan. Tulosten perusteella 

eristetilojen mikrobiologisia olosuhteita suositellaan selvitettävän tarkemmin näytteiden USM6 ja 

USM3 alueilta. 

 

 

Kuva 4. Koulun kaakkoispäädyn ulkoseinien rakenneavaukset ja materiaalinäytteet USM1-USM6. 
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Kuva 5. Koulun luoteispäädyn ulkoseinien rakenneavaukset ja materiaalinäytteet USM7-USM12 
ja APM1 ja APM2. 
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3. LIIKUNTASALIN TUTKIMUS 
 

Liikuntasalin ulkoseinien pilareiden tyvissä havaittiin pinnoitevaurioita ja 

pintakosteudentunnistimella kohonneita lukuarvoja. Liikuntasalissa ja salin viereisessä 

käytävätilassa havaittiin myös mikrobiperäistä hajua. Mikrobiperäinen haju oleskelutiloissa 

tulkitaan Asumisterveysasetuksessa toimenpiderajan ylittymiseksi. Liikuntasalin 

ulkoseinärakenteeseen porattiin kaksi reikää, joiden kautta mitattiin ulkoseinän eristetilan 

kosteutta ja tehtiin merkkiainekaasukokeet. Lisäksi tehtiin liikuntasalin lattiaan kaksi avausta 

ulkoseinän kulmiin, jotta saatiin tietoa myös lattiarakenteiden kunnosta.  

Ulkoseinien kosteusmittausten tuloksissa liikuntasalin varaston ulkonurkassa havaittiin 

kohonnutta kosteutta mittauksessa nro 18. Kosteusmittausten tulokset on esitetty taulukossa 5. 

Ulkoseinästä kerätyssä materiaalinäytteessä havaittiin myös epätavallinen pitoisuus 

kosteusvaurioon viittaavia sieni-itiöitä näytteessä USM 12. Myös liikuntasalin lattian alta kerättiin 

kaksi materiaalinäytettä, APM1 ja APM2. Näytteessä APM1 tulos viittaa materiaalin 

vaurioitumiseen. Materiaalinäytteet kerättiin eristevillasta läheltä ulkoseinää/ulkoseinän 

pinnoitevaurioituneita alueita. Mikrobianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 6 ja laboratorion 

analyysivastaus kokonaisuudessaan on tutkimusselosteen liitteenä 1. 

 

Taulukko 5 Ulkoseinien alaosien kosteusmittausten tulokset liikuntasalin osalla. 

Mittauspiste Suhteellinen 

kosteus 

[RH%] 

Lämpötila [°C] Vesisisältö 

[g/m3] 

Huoneilma 

29.11.2018 

24,7 20,7 4,5 

Ulkoilma  

29.11.2018 

62,6 3,6 3,9 

Eristetilan mittaus 17 38,3 14,3 4,7 

Eristetilan mittaus 18 90,0 9,2 8,0 

 

Taulukko 6 Liikuntasalin ulkoseinästä ja lattiasta otettujen näytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näytteen 
numero 

Bakteeripitoisuus 

[pmy/g] 

Aktinomykeettipitoisuus 

[pmy/g] 

Sieni-

itiöpitoisuus 

(M2%) [pmy/g] 

Sieni-

itiöpitoisuus 

(DG18) [pmy/g]  

USM 11 <100 <100 <100 <100 

USM 12 27 000 <100 400 33 000 

APM 1 620 000 900 000 900 000 1 200 000 

APM 2 820 910 1 300*  1 800* 

* näytteen sieni-itiölajistoissa esiintyi arviolta epätavallisen paljon kosteusvaurioindikaattorilajeja. 
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Liikuntasalin varaston ulkokulmaan tehdyn avauksen kautta mitatussa kosteusmittauksessa nro 

18 havaittiin selvästi koholla olevaa kosteutta ulkoseinän eristetilassa. Lisäksi ulkoseinästä 

kerätyssä materiaalinäytteessä havaittiin vaurioon viittaavaa, Asumisterveysasetuksen 

toimenpiderajan ylittävää mikrobikasvua. Ulkoseinän kautta havaittiin ilmavuotoja sisäilmaan 

sekä ulkoseinä- alapohjalaatta liittymästä, että ulkoseinässä olevien halkeamien kautta. 

Ilmavuodot olivat merkittäviä. Liikuntasalin puulattian alapuolelta varaston ulkokulmassa 

kerätyssä näytteessä havaittiin myös korkeita, Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittävää 

mikrobikasvua. Liikuntasalin ulkokulmaan tehdyn avauksen kautta kerätyssä näytteessä APM2 

havaittiin indikaattorilajeja ja aktinomykeettikasvua, mutta toimenpiderajan alittavissa 

pitoisuuksissa.  
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4. VESIKATON RAKENNEAVAUKSET 
 

Vesikaton rakennetta avattiin yläpuolelta kahdesta kohdasta tulevan vesikattoremontin 

lähtötiedoiksi. Vesikatolla tiedetään olleen useita vuotoja ja vesikaton uusiminen on tarkoitus 

toteuttaa v. 2019 aikana. Vesikaton rakenne tarkastettiin yhteensä kahdesta avauskohdasta, sekä 

matalan osan alueelta, että korkean osan (liikuntasali) alueelta.  

Rakenne oli molemmissa kohdissa ylhäältä lukien seuraava:  

pintakermi 

aluskermi 

kovavilla 30 mm 

EPS (styrox) 70 mm (korkealla osalla 50 mm) 

höyrynsulkukermi 

betoni 

Rakenteessa ei havaittu kummankaan avauksen kohdalla merkkejä kosteudesta. Vesivuodot 

voivat edetä rakenteiden sisällä pitkiäkin matkoja, aiheuttaen rakenteiden sisälle vaurioita. 

Vaurioiden laajuuden luotettava selvittäminen vaatii vesikatteen avaamista laajasti. Jos 

vesikatteen alapuolisia rakenteita ei uusita tulevan korjaustyön yhteydessä kauttaaltaan, niiden 

kunto suositellaan varmistettavan katteen purkutöiden yhteydessä, jolloin rakenteiden kunto 

päästään arvioimaan laajasti. 

5. LATTIARAKENTEEN LÄPIPORAUS 
 

Puukäsityöluokan lattiaan porattiin aukko, jotta saatiin selvyys lattiarakenteesta. Alapohjan 

rakenne on avauksen perusteella ylhäältä lukien seuraava:  

muovimatto 

betoni n. 270 mm 

EPS- n.70 mm  

hiekka 

Avauksen kautta ei havaittu selvää märän maaperän hajua, mutta muovimatossa havaittiin 

pistävä kemiallinen haju. Tästä kohdasta ei otettu materiaalinäytettä, sillä tällä kohtaa 

rakenteessa ei todettu viitteitä poikkeavasta kosteudesta pintakosteuskartoituksessa.   
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6. SISÄILMASTOTUTKIMUKSET 

6.1. SISÄILMAN OLOSUHDEMITTAUKSET 

Tilojen sisäilman fysikaalisia olosuhteita tutkittiin tallentavien olosuhdemittausten avulla 8 

huonetilasta. Mittaukset suoritettiin 22.11-12.12.2018. Olosuhdemittausten mittauspisteiden 

sijainnit on esitetty kuvissa 6-7 ja tulokset taulukossa 7. Olosuhdemittausten kuvaajat 

kokonaisuudessaan ovat tutkimusselosteen liitteenä.  

Mittauksissa ei havaittu hiilidioksidipitoisuuksien kohoamista yli toimenpiderajan. Huoneiden 

lämpötilat ovat alle 25 °C ja sisäilman kosteus nousee noin 40%. Mittapisteen ”olosuhde 2” 

lämpötila käy alle 20 °C muutamia kertoja kahden viikon mittajaksolla. Alitukset ovat kuitenkin 

hyvin hetkellisiä, joten toimenpiteet eivät arviolta ole tarpeen. Toimenpiderajojen ylityksiä ei 

muutoin havaittu.  

Tutkimuksen tutkimussuunnitelmaa varten tiloissa tehdyn katselmuskäynnin yhteydessä 

havaittiin, että rakennuksen perhetuvan / esikoulun alueilla ilmanvaihto ei ollut päällä. Huollolta 

saatujen tietojen mukaan järjestelmän automaatiossa on ollut satunnaisesti häiriöitä. 

Ilmanvaihtojärjestelmän automaatiojärjestelmien kunto suositellaan varmistettavan, jotta 

ilmanvaihdon häiriöitä ei pääse tapahtumaan jatkossa. 

Taulukko 7 Olosuhdemittausten tulokset. 

 Lämpötila Kosteus CO2 

Olosuhde 1 21,5-23,9 12,7-32,8 393-974 

Olosuhde 2 19,5-21,9 16,1-36,4 388-996 

Olosuhde 3 20,2-22,9 15,0-35,4 Mittaus epäonnistunut 

Olosuhde 4  20,5-23,4 12,0-34,3 389-1245 

Olosuhde 5 22,7-24,7 12,1-30,8 390-800 

Olosuhde 6  20,9-23,7 12,7-31,5 397-1451 

Olosuhde 7 21,3-24,1 14,4-36,5 388-1163 

Olosuhde 8 21,9-24,5 15,4-38,4 391-1333 

 

Viitearvoja: Sisäilman lämpötiloille on esitetty Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa 
(Valvira ohje Dnro. 2731/06.10.01/2016) toimenpiderajat sisäilman lämpötiloille lasten 
päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Toimenpiderajat 
lämmityskaudella oleskeluvyöhykkeellä ovat + 20 °C - + 26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella + 
20 °C - + 32 °C. 

Sisäilman kosteus (vesihöyryn määrä) ei saa nousta pitkäkestoisesti niin suureksi, että se 
aiheuttaa rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä. Tällä tarkoitetaan 
tarvittaessa myös irtaimistoon syntyvää mikrobikasvun riskiä. Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohjeessa (Valvira ohje Dnro. 2731/06.10.01/2016) ei esitetä tarkkoja suhteellisen 
kosteuden rajoja. Huoneilman kosteus voi vaihdella lyhytkestoisesti ulkoilman kosteudesta ja 
rakennuksessa harjoitetusta toiminnasta riippuen hyvin paljon ja tällöin voi syntyä tarve kostuttaa 
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tai kuivata huoneilmaa, vaikka se ei olisi terveydensuojelun näkökulmasta tarpeellista. 
Huoneilman suhteellisen kosteuden suosituksena on aiemmin ollut 20 – 60 %. Tämän lisäksi on 
todettu, että sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. 
Toisaalta kylminä pakkasjaksoina huoneilman 60 % suhteellinen kosteus voi aiheuttaa jo suuren 
mikrobikasvun riskin rakenteiden sisäpintojen kylmimmissä kohdissa. Mikäli hengitystiesairailla on 
kuivasta huoneilmasta johtuvia oireita kuivina pakkasjaksoina, voi henkilö parantaa yksilöllistä 
olosuhdettaan kostuttamalla huoneilmaa tai laskemalla huonelämpötilaa, mutta asetuksessa ei 
kuitenkaan säädetä ilmankosteuden vähimmäisarvosta. 

Sisäilman hiilidioksidin pitoisuutta voidaan pitää ihmisistä peräisin olevien epäpuhtauksien 
esiintymisen indikaattorina. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, mikäli 
sisäilman hiilidioksidipitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus 
(Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira ohje Dnro. 2731/06.10.01/2016). Ulkoilman 
hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm. Kohonnut hiilidioksidipitoisuus viittaa puutteelliseen 
ilmanvaihtoon. 

 

Kuva 6. Koulun kaakkoispäädyn olosuhdemittausten mittapisteet. 
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Kuvat 7. Koulun luoteispäädyn olosuhdemittausten mittapisteet.  
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6.2. PAINE-EROMITTAUKSET 

Kiinteistön paine-eroja mitattiin 8 jatkuvatoimisella tallentavalla paine-eromittauksella noin 

kahden viikon mittajaksolla. Kellarin ja 1. kerroksen välistä paine-eroa mitattiin yhdellä 

mittauspisteellä kellarin käytävän oven kautta. Sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin 

7 mittauspisteestä huonetiloista. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvissa 8-9 ja tulokset on 

esitetty taulukossa 8. Paine-eromittausten kuvaajat on esitetty tutkimusselosteen liitteenä. 

Taulukko 8 Tallentavien paine-eromittausten tulokset. 

Tila Paine-ero Paine-ero keskimäärin 

Paine-ero 1 -8…+8 Pa -1,4 Pa 

Paine-ero 2 -2…-22 Pa -16 Pa 

Paine-ero 3 -7…- 11Pa -8 Pa 

Paine-ero 4 -2…-9 -8 

Paine-ero 5 -2…-14 -12 

Paine-ero 6 mittaus epäonnistunut   

Paine-ero 7(kellariin) -1…+2 +1 

Paine-ero 8  -2…-12 -6 

 

Paine-erot ovat pääasiassa tavanomaisia. Paine-ero 2 mittauspisteessä havaittiin tilojen olevan 

klo 18.00-06.00 välisenä aikana noin 16…20 Pascalia alipaineisia ulkoilmaan nähden. Muut 

samalla alueella olevien luokkien paine-erot kasvavat ilmanvaihtolaitteiden mennessä päälle ja 

olivat 18.00-6.00 vain noin 2 Pascalia alipaineisia.  

Remontoimattomalla puolella olevien luokkien paine-erojen vaihtelut olivat lähellä mittauspiste 2 

havaintoja. Paine-erot kasvoivat yöajaksi melko korkeiksi (yli 10 Pascalia) ja laskivat päivisin klo 

6.00-18.00 melko lähelle 2…4 Pascalin alipainetta. Tämä viittaisi siihen, että koulun 

poistoilmalaitteet/kohdepoistot toimivat ympärivuorokauden ja siten tilat ovat melko alipaineisia 

yöaikaan.  

Paine-ero kellarin ja koulutilojen välillä on hyvin lähellä tasapainoa. Mittausten perusteella 

kellarista ei kohdistu merkittäviä virtauksia kohti oleskelutiloja.  



Tutkimusseloste 26 

16.1.2019  

                  Lausteen koulu 

   Raadinkatu 7, Turku 

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

 

Kuva 8. Koulun kaakkoispäädyn paine-eromittausten mittapisteet. 
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Kuva 9. Koulun luoteispäädyn paine-eromittausten mittapisteet. 
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7. ULKOSEINIEN MERKKIAINEKAASUKOE 
Rakennuksessa suoritettiin merkkiainekaasukokeita ulkoseinien ja sisäilman välisten 

ilmavirtausten havaitsemiseksi. Merkkiainekaasukokeet tehtiin RT14-11197 - Rakenteiden 

ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainekokein- ohjeiden mukaisesti. Merkkiainekaasukokeet 

suoritettiin annostelemalla merkkiainekaasuna käytettyä typpi- vety- kaasua tutkittavaan 

rakenteeseen/korkeamman paineen puolelle ja tutkimalla kaasun kulkeutumista 

sisäpuolelta/matalamman paineen puolelta elektronisella vedyn ilmaisemiseen käytetyllä 

laitteella. Merkkiainekaasukokeet tehtiin kaikkien rakenteiden osalta tavanomaisessa paine-

erossa, joka oli tutkimuksen aikana noin -7…-10 Pascalia. Merkkiainekaasukokeessa ei saada 

tuloksina tarkkoja arvoja vaan vuotojen voimakkuuden arviointi määrittyy osittain tutkijan 

kokemuksen avulla.  

Ulkoseinien merkkiainekaasukokeessa kokeen tarkoituksena oli selvittää, kulkeutuuko ulkoseinien 

eristetiloista ilmavirtauksia sisäilmaan. Kaasua laskettiin eristetilaan ja kaasun kulkeutumista 

tarkastettiin kaikista ulkoseinien rakenneliittymistä. Jokaisen tutkimuksen aikana varmistuttiin 

myös siitä, että kaasun annosteluun käytetty letku oli tiiviisti paikoillaan eikä kaasua vuotanut 

huonetilaan laitteistosta.  Merkkiainekaasukokeita tehtiin ulkoseinille yhteensä 13 alueella. 

Ulkoseinän alaosaan porattiin 16 mm poralla aukko eristetilaan ja merkkiainekaasukokeen 

annostelusuutin tiivistettiin massalla aukkoon. Merkkiainekaasun leviäminen tapahtuu ulkoseinän 

eristetilassa nopeasti. Merkkiainekaasun annettiin levitä ulkoseinässä noin 5 minuuttia ennen kuin 

kaasun kulkeutumista alettiin tarkastelemaan. 

Kaikkien tutkittujen seinien osalta havaittiin vähintään vähäisiä vuotoja ja useissa kohdissa vuodot 

olivat merkittäviä. Vuodot tapahtuivat pääasiassa ikkunaliittymistä. Paikoin vuotoja tapahtui 

seinä-lattialiittymistä, ja näissä vuodot olivat vähäisiä. Pattereiden kiinnikkeiden tai muiden seinän 

sisäpinnan liittymien kautta vuotoja ei havaittu. Ikkunaliittymien vuotoja tapahtui säännöllisesti 

kaikissa testatuissa kohdissa.  

Liikuntasalin osalla havaittiin merkittäviä vuotoja ulkoseinän ja alapohjalaatan rajasta. Lisäksi 

havaittiin vuotoja liikuntasalin varaston ulkoseinässä olevien halkeamien kautta. Halkeamien 

kautta havaitut vuodot olivat vähäisiä. 
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8. KUVAT 

 

Kuva 10. Vanhaa muovimattoa ja uusittua muovimattoa.  

 

Kuva 11. Alueella on korjattu vanha kosteusvaurio. 
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Kuva 12. Merkkiainekaasukokeessa merkkiainekaasu annosteltiin seinän alaosiin.  

 

Kuva 13. Merkkiainekaasun vuotoja havaittiin yleisesti ikkunaliittymissä.   
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Kuva 14. Vuoto ikkunoiden välisessä liittymässä.  

 

Kuva 15. Vuoto smyygi liittymässä. 
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Kuva 16. Vesikaton rakenneavaus.  

 

 

Kuva 17. Vesikaton rakenne.  
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Kuva 18. Liikuntasalin varaston ulkonurkkaan tehty rakenneavaus.  

 

Kuva 19. Lattian rakennetta.   
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Kuva 20. Liikuntasalin ulkonurkkaan tehty rakenneavaus. Kulmassa merkkejä 
kosteusrasituksesta.   

 

Kuva 21. Ilmavuoto seinän halkeaman kautta.  



Tutkimusseloste 35 

16.1.2019  

                  Lausteen koulu 

   Raadinkatu 7, Turku 

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

 

Kuva 22. Seinärakenteen avaus sisäpihan puolella sijaitsevaan perhetuvan ryhmätilaan.  

 

Kuva 23. Seinärakenteen avaus sisäpihan puolella sijaitsevaan perhetuvan ryhmätilaan. Haiseva 
puun kappale sijaitsi ikkunan oikeassa reunassa lämmöneristeen takana. 
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Kuva 24. Seinärakenteen avaus sisäpihan puolella sijaitsevaan perhetuvan ryhmätilaan, 
alaohjauspuun ulkopinnassa ei vaurioita, alapuolella kermi. 

 

Kuva 25. Seinärakenteen avaus sisäpihan puolella sijaitsevaan perhetuvan ryhmätilaan, puun 
kappaleessa kosteutta ja selvä mikrobiperäinen haju. 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 

Kuntotutkimuksessa tehtiin tiloihin kattava pintakosteuskartoitus lattiapintoihin ja ulkoseinien 

alaosiin. Kartoituksen perusteella tehtiin lattiapinnoitteisiin viiltokosteusmittauksia ja kerättiin 

näytteitä materiaalin BULK-emissioanalyysiin ja mikrobianalyysiin.  

Lisäksi tutkittiin ulkoseinien ilmavuotojen esiintymistä merkkiainekaasukokeilla ja kerättiin 

näytteitä ulkoseinien alaosien eristetiloista eristemateriaalin mikrobiologisen kunnon 

arvioimiseksi. Liikuntasalin lattiaan tehtiin rakenneavaukset arviolta riskialttiille alueille näkyvien 

pinnoitevaurioiden ja liikuntasalissa ja sen viereisessä käytävässä havaitun mikrobiperäisen hajun 

vuoksi. Lisäksi varmistettiin alapohjan rakennetta läpiporauksella. 

Tiloissa suoritetiin kattavasti sisäilman olosuhdemittauksia oleskelutiloissa sekä paine-

eromittauksia sisäilman ja ulkoilman sekä kellarin ja sisäilman välillä.   

Sisäilman fysikaalisia olosuhteita mitattiin luokista, työhuoneista ja yleisistä oleskelutiloista. 

Merkittäviä puutteita sisäilman olosuhteissa ei havaittu. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet pysyvät 

melko matalina ja tämä viittaa siihen, että tilojen ilmanvaihdon teho riittää käyttötarkoituksiin. 

Tutkimuksen tutkimussuunnitelmaa varten tiloissa tehdyn katselmuskäynnin yhteydessä 

havaittiin, että rakennuksen perhetuvan / esikoulun alueilla ilmanvaihto ei ollut päällä. Huollolta 

saatujen tietojen mukaan järjestelmän automaatiossa on ollut satunnaisesti häiriöitä. 

Ilmanvaihtojärjestelmän automaatiojärjestelmien kunto suositellaan varmistettavan.  

Vesikatto tullaan saatujen tietojen mukaan uusimaan v. 2019 aikana, sillä vesivuotoja on ollut 

useita kertoja, eri puolilla rakennusta. Rakennuksen vesikattoon tehtiin kaksi rakenneavausta 

yläpuolelta rakenteen selvittämiseksi. Jos vesikatteen alapuolisia rakenteita ei uusita tulevan 

korjaustyön yhteydessä kauttaaltaan, niiden kunto suositellaan varmistettavan katteen 

purkutöiden yhteydessä, jolloin rakenteiden kunto päästään arvioimaan laajasti. 

Merkkiainekaasukokeessa kaikkien tutkittujen seinien osalta havaittiin vähintään vähäisiä vuotoja 

ja useissa kohdissa vuodot olivat merkittäviä. Vuodot tapahtuivat pääasiassa ikkunaliittymistä. 

Vähäisessä määrin vuotoja tapahtui seinä-lattialiittymistä, ja näissä vuodot olivat vähäisiä. 

Pattereiden kiinnikkeiden tai muiden seinän sisäpinnan liittymien kautta vuotoja ei havaittu. 

Ikkunaliittymien vuotoja tapahtui kaikkialla kiinteistöllä.  

Rakennuksen sisätilat ovat paikoitellen melko alipaineisia ja varsinkin yöaikaan paine-erot 

kasvavat suuressa osassa rakennusta melko suuriksi. Kun otetaan huomioon, että tilojen 

ulkoseinien ja ikkunaliittymien kautta havaittiin monin paikoin merkittäviä ilmavirtauksia 

sisäilmaan myös päiväaikaan tehtyjen merkkiainekaasukokeiden yhteydessä, on todennäköistä, 

että yöaikana vuodot ovat suurempia. Suositellaan käyttämään tilojen tavanomaista ilmanvaihtoa 

myös öisin, jolla saadaan vähennettyä ilmavuotoja. Ilmanvaihdon käynnin muuttamisen jälkeen 

suositellaan varmistamaan jokaisen tilan painesuhteet ja säätämään ne lähelle 0…-2 pascalin 

paine-eroa ulkoilmaan nähden.  

Ulkoseiniin tehtiin rakenneavauksia yhteensä 16 kappaletta. Avausten kautta eristetiloista 

mitattujen hetkellisten olosuhdemittausten perusteella ulkoseinien alaosiin ei kerry kosteutta. 

Eristetiloista kerättiin 10 materiaalinäytettä, joista näytteen USM6 mikrobipitoisuudet ja sieni-

itiölajisto viittaavat kosteusvaurioon rakenteessa. Näytteiden USM3 kohdalla pitoisuudet ovat alle 

toimenpiderajan, mutta hieman poikkeavia muiden otettujen näytteiden tuloksiin nähden. 
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Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, ettei ulkoseinien eristetiloissa ole tapahtunut 

mikrobivaurioitumista kauttaaltaan. Tulosten perusteella eristetilojen mikrobiologisia olosuhteita 

suositellaan selvitettävän tarkemmin näytteiden USM6 ja USM3 alueilta, sillä merkkiainekokeen ja 

paine-eromittausten tulosten perusteella ilmavuodot ulkoseinärakenteista sisätiloihin päin ovat 

todennäköisiä.  

1. kerroksen lattiapinnat kartoitettiin kauttaaltaan pintakosteudentunnistimella. Epätavallisia 

alueita oli havaintojen mukaan enemmän koulun kaakkoispäädyn korjatuilla alueilla kuin koulun 

ylempien luokkien ja liikuntasalin päädyssä. Epätavallisten pintakosteushavaintojen alueille tehtiin 

viiltomittauksia yhteensä 9 kappaletta. Viiltomittausten kautta muovimattojen alapuolella 

havaittiin kohonnutta kosteutta useassa kohdassa. Pintakosteudentunnistimella tai 

viiltomittausten perusteella ei havaittu selvää syytä kohonneiden arvojen esiintymiselle, 

todennäköisesti kyse on maaperästä nousevasta kosteudesta, joka ei kuitenkaan kauttaaltaan ole 

kostuttanut alapohjarakennetta. Kohonnutta kosteutta todettiin myös uusittujen mattopintojen 

alueilla, joille lähtötietojen perusteella on tehty creom-käsittely kosteudennousun estämiseksi.  

Pilareiden lähellä havaittiin arviolta enemmän korkeita kosteusarvoja kuin keskilattioilla, mutta 

alueiden välillä oli myös runsaasti vaihtelua. Alueella, jossa sijaitsee kellari, kohonnutta kosteutta 

ei havaittu. 

Lattiapinnoitteista kerättiin kolme muovimattonäytettä pinnoitteen VOC-kokonaisemission 

määrittämiseksi. Muovimattojen näytteiden keräämisen yhteydessä jokaisessa avauksessa oli 

havaittavissa voimakas ja pistävä haju ja mattoliimassa tummentumaa. Kaikkien näytteiden osalta 

2-etyyli-1-heksanolin viitearvo ylittyy moninkertaisesti ja BULK2 ja BULK 3 näytteiden osalta myös 

TVOC- ja C9-alkoholien viitearvot ylittyvät selvästi. Laboratoriotulokset ja kenttähavainnot 

viittaavat siihen, että muovimattojen alapuolelle päätynyt kosteus on aiheuttanut pinnoitteen 

alapuolisten materiaalien kemiallista vaurioitumista. Vaurioita on tapahtunut myös alueilla, joissa 

viiltomittausten perusteella kosteus ei kohoa merkittävän korkeaksi. Tehtyjen havaintojen 

perusteella on mahdollista, että vaurioita esiintyy myös alueilla (mm. koulun puolella), joissa 

pintakosteudentunnistimella ei havaittu epätavallisia arvoja.  

Suositellaan selvittämään sisäilman VOC-pitoisuuksia, jotta voidaan arvioida mattovaurioiden 

vaikutusta sisäilman laatuun.  

Lattiapinnoitteista kerättiin kolme muovimattonäytettä materiaalinäytteen mikrobianalyysiin. 

Näytteet kerättiin samoista kohdista, joista kerättiin BULK-analyysien näytteet. Näytteiden 

tulkitaan näytteiden 1 ja 3 osalta viittaavan mikrobivaurioon. Näytteen 2 tulokset eivät viittaa 

mikrobivaurioon. Mikrobien tai mikrobien aineenvaihduntatuotteiden päätyminen sisäilmaan 

muovimaton alta ei ole todennäköistä, mutta mahdollisuus ilmavirtauksiin on olemassa 

mattopintojen reunoilta / saumojen kautta.   

Suositellaan mattopintojen korjaamista erillisen korjaustyösuunnitelman mukaisesti, jossa 

huomioidaan mm. alusrakenteiden kosteustekninen toiminta sekä kemiallisten emissioiden 

imeytyminen betonirakenteeseen. Jos korjauslaajuutta halutaan selvittää tarkemmin, suositellaan 

laajentamaan materiaalien bulk-näytteenottoja koko rakennuksen osalle, myös niille alueille, 

joissa pintakosteuskartoituksessa ei ole todettu kohonneita lukuarvoja. Korjaustöiden yhteydessä 

tulee estää myös kosteudennousu pilarien ja seinien alaosiin. 

Liikuntasalin kuntotutkimuksissa ulkoseinien pilareiden tyvissä havaittiin pinnoitevaurioita ja 

pintakosteudentunnistimella epätavallisia arvoja. Liikuntasalin ulkoseinärakenteeseen porattiin 

kaksi reikää, joiden kautta mitattiin ulkoseinän eristetilan kosteutta ja tehtiin 



Tutkimusseloste 39 

16.1.2019  

                  Lausteen koulu 

   Raadinkatu 7, Turku 

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

merkkiainekaasukokeet. Lisäksi tehtiin liikuntasalin lattiaan kaksi avausta ulkoseinän kulmiin, jotta 

saatiin tietoa myös lattiarakenteiden kunnosta.  

Liikuntasalin varaston ulkokulmassa havaittiin kosteutta ulkoseinän eristetilassa. Myös 

ulkoseinästä kerätyssä materiaalinäytteessä havaittiin vaurioon viittaavaa mikrobikasvua. 

Ulkoseinän kautta havaittiin ilmavuotoja sisäilmaan sekä ulkoseinä- alapohjalaatta liittymästä, 

että ulkoseinässä olevien halkeamien kautta. Ilmavuodot olivat merkittäviä. Liikuntasalin 

puulattian alapuolelta varaston ulkokulmassa kerätyssä näytteessä havaittiin myös materiaalin 

vaurioitumiseen viittaavaa mikrobikasvua. Lisäksi liikuntasalissa ja sen viereisessä käytävässä 

havaittiin mikrobiperäistä hajua. Mikrobiperäinen haju oleskelutiloissa, vaurioon viittaavan 

mikrobikasvun ja näkyvien kosteusvauriojälkien lisäksi, tulkitaan asumisterveysasetuksessa 

toimenpiderajan ylittymiseksi. Tiloista on ilmayhteys koulun puolelle välioven kautta, ovea 

käytetään säännöllisesti. Suositellaan keskustelemaan tilan soveltuvuudesta käyttöön 

terveysviranomaisen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan säätämään ilmanvaihto niin, ettei 

liikuntasalin puolelta pääse kulkeutumaan ilmaa koulun puolelle.  

Liikuntasali on tarkoitus korjata lähivuosina. Korjauksen yhteydessä suositellaan ottamaan 

huomioon liikuntasalin ulkoseinän ja alapohjalaatan liittymä, jotta ilmavuodot ulkoseinän sisältä 

saadaan ehkäistyä. Lisäksi suositellaan selvittämään liikuntasalin varaston ulkoseinän kuntoa 

kosteusvaurioitumisen laajuuden selvittämiseksi. Varaston seinissä olevat halkeamat suositellaan 

myös korjaamaan.  
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10. YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ  
 

Rakennuksen kuntotutkimuksessa suositellut toimenpiteet ja jatkotutkimustarpeet ovat 

seuraavat: 

Jatkotutkimustarpeet: 

• Ulkoseinien eristetilojen kunnon varmistaminen lisänäytteenotoilla näytteiden USM3 ja USM6 
lähialueilta. 

• Lattiapinnoitteiden BULK-näytteenottojen laajentaminen koko rakennuksen osalle myös niille 
alueille, joilla pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kohonneita arvoja. 

• Sisäilman VOC-yhdisteiden mittaukset, jotta voidaan arvioida mattovaurioiden vaikutusta 
sisäilman laatuun. 

• Liikuntasalin korjausten yhteydessä suositellaan selvittämään liikuntasalin varaston 

ulkoseinän kuntoa kosteusvaurioitumisen laajuuden selvittämiseksi.   

• Mikäli vesikatteen alapuolisia rakenteita ei uusita tulevan korjaustyön yhteydessä 

kauttaaltaan, niiden kunto suositellaan varmistettavan katteen purkutöiden yhteydessä, jolloin 

rakenteiden kunto päästään arvioimaan laajasti. 

 

Suositellut toimenpiteet: 

• Muovimattopintojen korjaaminen kauttaaltaan koulun korjatulla alueella ja jatkotutkimusten 
mukaan mahdollisesti myös muualla. 

• Suositellaan varmistamaan, että ilmanvaihtojärjestelmän automaatio toimii suunnitellusti. 
• Liikuntasalin ja koulun ilmanvaihdon säätäminen siten että liikuntasali on alipaineinen muuhun 

koulurakennukseen nähden. 
• Suositellaan käyttämään tilojen ilmanvaihtoa tavanomaisilla asetuksilla myös yöaikaan ja 

varmistamaan paine-erot käyntimuutoksen jälkeen. 
• Liikuntasalin korjauksen yhteydessä suositellaan ottamaan huomioon liikuntasalin ulkoseinän 

ja alapohjalaatan liittymä, jotta ilmavuodot ulkoseinän sisältä saadaan ehkäistyä. Varaston 

seinissä olevat halkeamat suositellaan myös korjaamaan.  

 
 

Tätä tutkimusselostetta ei saa käyttää suoraan korjaustyöselosteena, vaan kaikista 

korjauksista tulee laatia korjaussuunnitelma tai -työseloste. 
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11. LIITTEET 
 

1. Materiaalinäytteiden tulokset, MetropoliLab Oy, tulokset  

2. Lattiapinnoitteiden BULK-näytteiden tulokset, Työterveyslaitos 

3. Lattiapinnoitteiden mikrobianalyysien tulokset, Työterveyslaitos 

4. Olosuhdemittausten kuvaajat mittauspisteittäin 

5. Paine-eromittausten kuvaajat mittauspisteittäin 

6. Pintakosteudentunnistimen havainnot 

7. Ulkoseinien kosteusmittaukset ja materiaalinäytteiden sijainnit 

8. Viiltomittausten ja lattiapinnoitteiden BULK-näytteiden ja mikrobinäytteiden sijainnit 

9. Olosuhdemittausten sijainnit 

10. Paine-eromittausten sijainnit 
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Sähköposti: elina.saukko@raksystems.fi 
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