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JOHDANTO  
 
Tämä sisäilmaselvitys on laadittu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehtyjen 
Kuntotutkimusten, kuntoarvioiden ja kohdetutustumisen perusteella. Sisäilmastoselvitys on laadittu 
Työterveyslaitoksen julkaiseman työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen ohjetta ja ym-
päristöoppaan 2016 rakennuksen kosteustekninen- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusohjeen mu-
kaan. 
 
Tilaaja:            Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos 

Soile Viiri 
Linnankatu 90 E 
20100 Turku 

 
Tilaajan yhteyshenkilö: Janne Virtanen, kiinteistön ylläpitoinsinööri 
 
 
Kohde: Koulurakennus 
 Ruiskatu 8 
 20720 Turku 
 
Laatija: Raksystems Insinööritoimisto Oy 
 Kari Hassinen, Rakennusterveysasiantuntija RTA 
 Leaf Center 
 Kärsämäentie 35 
 20360 Turku 
 
Käytössä olleet asiakirjat: 
  Rakennuksen pohjapiirustukset 
  Rakennepiirustukset 
  LVIAS piirustukset 
  Vahinkokatselmusraportti, 29.1.2018, A-Kiinteistöcontrol Oy 
  Kuntotutkimusraportti 20.6.2017, RTC Vahanen Oy 
  Ulkoseinien kuntotutkimus, RTC Vahanen Oy 
  Ilmamäärämittausraportti, 1.10.2016, M-Vent Oy 
  Kuntoarvio, 13.10.2014, Raksystems Insinööritoimisto Oy 
  Katselmus, 2.1.2014, Suomen Rakennusasiantuntijat Oy 

Yhteenveto allergiaoirekyselyn vastauksista, 2013, Turun työter-
veystalo  

 
Puuttuvat asiakirjat: Korjaus-, huolto- ja toimenpideraportit tehdyistä toimista 
 
   
Kohteen yleiskuvaus: 

Rakennusvuodet: 1979, laajennettu 1989 
Rakennustyyppi: Koulu 
Tilavuus: 98000 brm3   
Bruttosala: 26000 brm2   
Kerrosluku: 1-5 + kellari 
Runkorakenne: Betonielementti  
Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poisto  
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TIIVISTELMÄ 
 
Sisäilmaselvityksen kohteena Turun Peltolassa osoitteessa Ruiskatu 8 sijaitseva betonielementtira-
kenteinen koulukiinteistö. Kiinteistön alkuperäinen osa on rakennettu vuonna 1979 ja laajennusosa 
vuonna 1989. Kiinteistön alkuperäisosa on viisikerroksinen ja kellarillinen, jossa on yksikerroksinen 
ja kellarillinen siipiosa. Siipiosassa sijaitsevat liikunta- ja uimahallitiloja. Laajennusosa on pääosal-
taan kolmekerroksinen. Lisäksi liikuntatiloja sisältävä yksikerroksinen osa.  
 
Sisäilmaselvitystä tarvitaan lähiaikoina kiinteistöön laadittavia tarveselvitystä ja peruskorjausta var-
ten. Sisäilmaselvitystä tehtäessä tilat olivat ammattikorkeakoulun ja ammatti-instituutin käytössä.  
 
TIEDOSSA OLEVAT SISÄILMAONGELMAT 
 
Vuonna 2013 on työterveyshoitajan toimesta laadittu yhteenveto allergiaoirekyselyn osalta. Rapor-
tissa mainituissa tiloissa on suoritettu korjaustöitä mahdollisten oireilua aiheuttaneiden rakenteiden 
osalta.  
 
TEHDYT TUTKIMUKSET JA MITTAUKSET 
 
Sisäilmaselvityksen yhteydessä ei suoritettu rakenteisiin kohdistuneita tutkimuksia tai mittauksia. 
Sisäilmaselvityksen lähdeaineistona on käytetty Vahanen Oy:n laatimaa Kuntotutkimusraporttia, 
Raksystems Insinööritoimisto Oy:n laatimaa Kuntoarvioraporttia, M-Ventti Oy:n ilmamittauspöytä-
kirjaa ja A-Kiinteistöcontrol Oy:n katselmusraporttia. Raporttien pohjalta kohteessa suoritettiin ti-
laajan edustajan ja sisäilmaselvityksen laatijan toimesta kohdekierros.  
 
Rakennukseen suoritettujen tutkimusten ja katselmusten osalta tärkeimmät havainnot ovat: 

 Kiinteistön alkuperäisosan salaojitusten, maanpintojen muotoilujen (kallistukset ja pintave-
sien poisjohtaminen) puutteet. 

 Maanalaisten tilojen seinä- ja lattiarakenteiden kohonneet kosteudet. 
 Väistönsuojatilan maanvastaisen seinän rakenteen fysikaalisen toimivuuden puute. 
 Alapohjien ja ulkoseinien (betonirakenteiset) rakenteiden läpi kulkevat vuotoilmat. 
 Puurakenteisten ulkoseinien tiiveyspuutteet. 
 Vuotojen aiheuttamia kosteusjälkiä ulkoseinissä ja sisäkatoissa.  
 Liikuntasalien märkätilojen pinnoitteet ovat saavuttaneet teknisenkäyttöikänsä lopun. 
 Alkuperäisosan saneeratun keittiön edustan kosteusvauriot. 

 
RISKIRAKENTEET (kosteus- ja mikrobivauriot) 
 

 Salaojituksen toimimattomuus 
o salaojituksen kuntoa on selvitetty videokuvauksin ja havaittu salaojaputkien panumi-

sia takasivun osalla.  
 Maanvastaisten seinien vesieristeiden kunto 

o maanvastaisten seinien ulkopuoliset vedeneristeet alkuperäisen osan osalla on havait-
tu olevan epätiiviit sisäpuolisilla pinnoilla havaittujen kosteusjälkien perusteella. 

 Maanpintojen kallistukset ja pintavesien poisjohtaminen 
o osa pintavesistä valuu rakennuksen viereen, josta aiheutuu perustusrakenteille voi-

makas kosteusrasitus 
 Kaksoisbetonilattiat joissa eristys laattojen välissä 

o eristetilasta voi sisäilmaan tulla epäpuhtauksia ulkoseinän ja lattian betonilaatan vä-
lissä olevan kutistuma raon kautta 
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 Ulkoseinien epätiiveydet elementtisaumoissa ja pilariliittymissä 
o epätiiviiden saumojen kautta voi sadevesiä kulkeutua seinärakenteisiin ja aiheuttaa 

betonielementin kosteusvaurioitumista  
 Puurakenteisten ulkoseinien epätiiveys ja kosteusvauriot 

o seinärakenteen kosteusvaurioituminen vuotoilman seurauksena, jolloin kosteus tiivis-
tyy rakenteen sisään suunnittelemattomasti. 

 Vesikaton reunapellitysten liitoksien epätiiveydet 
o vuotovedet voivat aiheuttaa ulkoseinien kosteusvaurioitumisen 

 Sisäpuoliset vanhat kosteusjäljet ja niiden taustalla olevat rakenteet 
o korjaamattomista kosteusvaurioista voi päästä epäpuhtauksia sisäilmaan 

 
 

OLOSUHDEARVION JOHTOPÄÄTÖS 
 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen 

 
 Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 

1 m2. (puurakenteisten ulkoseinien epätiiveys) 
 Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan. (vuo-

toilmaa elementtisaumoista, vanhat kosteusjäljet sisäpinnoilla) 
 Betonirakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikalli-

sia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt) *, **, *** 
 
 
OLOSUHDE ARVIOINTI OHJE 
 
Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti. Taulukkoon 1 on koottu altistumis-
olosuhteiden arvioinnin pääkriteereitä, jotka kuvaavat tavanomaisesta poikkeavaa sisäilmaolosuh-
detta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  Taulukossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti arvioidaan 
todennäköisyyttä altistua sisäilman tavanomaisesta poikkeaville epäpuhtauksille ja olosuhteille.  
 
Altistumisolosuhteiden tason kaikkien pääkriteereiden ei tarvitse täyttyä, vaan arvio tehdään mer-
kittävimmän sisäilman laatuun vaikuttavan epäpuhtauslähteen mukaan.  
 
Taulukko 1. Altistumisolosuhteiden arvioinnin pääkriteereitä, jotka kuvaavat tavanomaisesta poik-
keavaa olosuhdetta. Myös muissa kuin mikrobiologisissa epäpuhtauksissa huomioidaan aina epä-
puhtauslähteen laajuus ja voimakkuus, minkä mukaan lopullinen luokittelu määräytyy. 
 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen 

 
 Rakennuksessa ei ole todettu mikrobivaurioituneita rakenteita 
 Epäpuhtauslähteistä ei ole ilmavuotoreittejä työ- ja oleskelutiloihin 
 Tilan akustiikkamateriaaleissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole mineraalivillakuitu lähtei-

tä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.  
 Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja 
 Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja.  
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Tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen 

 
 Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 

1 m2. 
 Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan. 
 Tiloissa tai ilmanvaihtojärjestelmissä on mineraalivillakuitulähteitä joista voi irrota kuituja 

sisäilmaan.* 
 Betonirakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikalli-

sia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt) *, **, *** 
 Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät 

sekä epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.* 
 
*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteiden arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros / yksit-
täinen tila) 
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen J. 2007 
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Keinä-
nen H. 2013 

 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde todennäköinen 

 
 Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja koskee koko 

rakennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne) 
 Vaurioituneesta rakenteesta tai epäpuhtaammasta tilasta on säännöllisiä ja useita ilmavuo-

toreittejä työ- ja oleskelutilan sisäilmaan. 
 Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja 

sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.* 
 Betonirakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu laajoja 

pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).**,*** 
 Rakenteessa on käytetty kreosoottia, epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys sisäilmaan ja työ- 

tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.* 
 Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen määräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja sä-

teilyasetuksen toimenpiderajan. * 
 
*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteiden arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros / yksit-
täinen tila) 
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen J. 2007 
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin. Keinä-
nen H. 2013 

 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen 

 
 Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita, kor-

jauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisivu, alapohjarakenne) 
 Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittä-

västi alipaineisia tai rakenteen ilmapitävyys on erittäin riskialtis.*  
 Sisäilman laatu ei täytä rakennusmääräyskokoelma D2:n vähimmäisvaatimuksia sisäilman 

laadun osalta. Mahdolliset epäpuhtauslähteet on todettu ja paikallistettu.**,*** 
 Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja 

sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.** 
 Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi sisäilmassa ja 

työ- tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.* 
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 Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen määräyskokoelmassa esitetyt on todettu vii-
tearvoja suurempia PAH-yhdisteitä.** 

 Tilojen pölynäytteissä on todettu asbestikuituja, ja tiloissa on todettu asbestikuitulähtei-
tä.** 

 Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen määräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot ja sä-
teilyasetuksen toimenpiderajan. * 

 
*RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. 
**Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteiden arvioinnissa (vrt. koko rakennus / kerros / yksit-
täinen tila) 
***Muut D2:ssa esitetyt sisäympäristöön vaikuttavat tekijät arvioidaan tarvittaessa ja kokonaisuuden kanssa 
erikseen. Arviointitarve määritellään esiselvitysvaiheessa, ennen rakennukseen tehtäviä selvityksiä.  

 
 
 
1.1. SISÄILMASELVITYS JA ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINTI KOHTEESSA 

TEHTYJEN HAVAINTOJEN MUKAAN 
 

 Uusia mikrobivaurioituneita rakenteita ei kohdekäyntien yhteydessä havaittu.  
 Huonetilojen pinnoitteet ovat pääasiassa rakennusaikaisia maalipinnoitteita, joista ei enää 

haihdu sisäilmaan epäpuhtauksia.  
 Kohteen ilmanvaihtolaitteiden toiminnassa ei havaittu puutteita 
 Sisäilmassa ei havaittu poikkeavia hajuja ja ilmastointilaitteiden toiminnassa ei havaittu ais-

tinvaraisesti puutteita.  
 

1.2.  JOHTOPÄÄTÖS 

Opiskelutiloissa ei poikkeavia altistumisolosuhteita, jonka vuoksi tiloissa oleskeleville poik-
keava olosuhde on epätodennäköinen.  

Puurakenteisten ulkoseinien korjaukset voidaan suorittaa kohdetyönä erillisen korjaustyö-
suunnitelman mukaan. 

Kellarikerroksen kosteusvauriot rajoittuvat väistönsuojatiloihin fysikaalisesti toimimatto-
maan maanvastaiseen seinärakenteeseen. Väistönsuojatilojen kunnostustyöt voidaan suo-
rittaa kohdetyönä erillisen korjaustyösuunnitelman mukaisesti.  

 
1.3. VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 
 

 Elementtisaumausten uusiminen 
 Maanvaraisten lattioiden ja seinäliittymien tiivistys 
 Vesikaton reunapellitysten korjaaminen 
 Sisäpuolisten vanhojen kosteusvauriojälkien korjaaminen 

 
 

1.4. LISÄTUTKIMUKSET 

 Jatkokäytön ja siitä seuraavan peruskorjauksen suunnittelua varten tarvitaan lisätutkimuk-
sia jatkossa, jonka johdosta on laadittava erillinen lisätutkimussuunnitelma.  
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YHTEYSTIEDOT 

 

Sisäilmastoselvitykseen liittyvissä asioissa ja teknisissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä 
tämän tutkimuksen laatijaan.  

 
Turussa 15.4.2018 
 
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 

 
Kari Hassinen 
Rakennusterveysasiantuntija RTA 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Kärsämäentie 35, 20360 Turku 
kari.hassinen@raksystems.fi 

 


