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Yleiskatsaus 
tutkimuskokonaisuuteen1.



• Tutkimukset kohteessa aloitti 

Raksystems Oy keväällä 2018 ja näiden 

pohjalta tehtiin korjaustoimenpiteitä 

vuosina 2018-2019.

• Syksyllä 2019 tutkimusvastuun otti 

Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat 

Oy

• Näytteenottojen yhteydessä kiinteistössä 

on tehty olosuhdemittauksia, rakenne-

avauksia ja merkkiainekokeita. 

• Joulukuun 2019 korjausten 

suunnittelusta ja laadunvalvonnasta 

sekä korjaustöiden onnistumiseen 

liittyneistä selvityksistä on vastannut 

FCG Oy. 

Yleiskatsaus tutkimuskokonaisuuteen
Näytteet vuodesta 2018 alkaen Määrä (kpl)

Asbesti ilmasta 13

Asbesti materiaalista 16

FLEC-näytteet 7

Kuitunäytteet, laskeuma 26 (14)

Kuitunäytteet, muu teippinäyte 9

Mikrobinäytteet 119

-ilmanäytteet 20

-laimennus, materiaali 19

-qPCR, materiaali 18

-pintasively 43

-suoraviljely, materiaali 17

-teippi 2

PAH-materiaalista 2

Pölynkoostumusnäytteet 14

VOC-ilmanäytteet 20

VOC-materiaalinäytteet, bulk 5



Insinööritoimisto 
Kiinteistöasiantuntijat 
Oy:n tutkimukset ja 
niiden tulokset

2.



• Riskiarvio

– Tutkimuksiin sisällytettiin tekninen riskiarvio.

– ”Tekninen riskiarvio tehtiin suunnitelma-asiakirjoihin ja 

rakennepiirustuksiin perehtymällä sekä kohteessa pidetyn 

katselmuksen perusteella. Teknisen riskiarvion perusteella 

määritettiin riskirakenteet, joihin kiinnitetään erityistä huomiota 

tutkimuksessa.”

– Riskiarvion perusteella rakennusterveysasiantuntija määritti 

tutkimussuunnitelmaan ne rakenteet ja toimenpiteet, jotka katsoi 

tarpeelliseksi tutkia tarkemmin.

Riskiarvio ja tutkimussuunnitelma



• Tutkimussuunnitelma

– Rakenneavaukset asbestityönä: toteutustapa, kunto, 

kosteusmittaukset, näytteenotto

– Kaikkien tilojen, rakenteiden ja rakenneosien aistinvarainen tarkastus 

myös siivouksellisesta näkökulmasta sekä pintakosteuskartoitus

– Rakenteiden liittymien ja läpivientien ilmatiiveystarkastelut

– Pölynkoostumuksen, kuitu- ja hiukkaslähteiden selvittäminen

– Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastukset

– Jatkuvatoiminen olosuhdemittaus 7-14 vrk 

Riskiarvio ja tutkimussuunnitelma



Tutkimusmenetelmät

Aistinvaraiset tarkastukset Rakenneavaukset 

Pintakosteuskartoitukset Materiaalinäytteiden otto

-mikrobit suoraviljely- ja qPCR-

menetelmillä,

-VOC-yhdisteet bulk-FLEC-

menetelmällä sekä 

-PAH-yhdisteiden esiintyminen

Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta 7-14 vrk Ilmatiiveyden selvittäminen

-aistinvaraisesti, 

-merkkisavun avulla sekä 

-tarvittaessa merkkiainekokein

Ilmanvaihdon tarkastaminen Pölynkoostumuksen, kuitu- ja 

hiukkaslähteiden selvittäminen

-pintapölynäytteet 

(pölynkoostumusnäyte)

-laskeuma 14 vrk



• Mikrobikasvua välipohjaeristeissä ja muottilaudoissa sekä yhdessä 

lattiapinnoitenäytteessä (qPCR n=18, suoraviljely n=17). 

Havainnot ja tulokset tiloittain

Mikrobikasvu Viittaa vaurioon Epäily / Heikko 

viite

Ei viitettä Ei mikrobikasvua

qPCR Sv qPCR Sv qPCR Sv qPCR Sv qPCR Sv

118 118 116 116 105 130 138 130

118 118 137 105 207 138 206 205

106 106 209 209 140 217

130 217 206 205 140

130 137 217

207 217

205

217

217



• Vuorivillakuituja, lasikuituja (K), kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä (RM), 

huonepölyä (HP) ja ulkoilmapölyä (UP).

Havainnot ja tulokset

PKN 4.10.19 (n=4, Mikrobioni) PKN 17.10.19 (n=10, TTL) Laskeuma 14 vrk 18.10.-

1.11.19 (n=12, TTL)

Tila Näytteen tulos Tila Näytteen tulos Tila Näytteen tulos [kpl/cm2]

V kell. <1 p-% K, +HP, +++UP 109 HP, 1-5 p-% K, +++RM 038 < 0,1

137 +RM, +HP, +++UP 105 HP 105 < 0,1

210 +++RM, +HP, +++UP 117 HP 106 0,1

201B <1 p-% K, +++HP, +++UP 118 HP 119 0,3

130 HP 137 < 0,1

201A HP 139 < 0,1

202 HP, 1-5 p-% K, +++RM 140 < 0,1

205 HP, 1-5 p-% K, +++RM 201A 0,2

208 HP, +++RM 210 < 0,1

217 HP, +++RM 301A 0,1

304 0,2

308 0,2



• Bulk-näytteet otettu tasoitteesta muovimaton alta:

Havainnot ja tulokset

Tila TVOC [µg/m3 g] 2-EH [µg/m3 g]

119 410 22

119 230 10

201 680 220

201A 270 97

301A 460 150

Työterveyslaitoksen viitearvot tasoitteelle:

TVOC 50 µg/m3 g

2-etyyli-1-heksanoli 40 µg/m3 g



• Lattianpesuvedet vaurioittaneet lattiapinnoitteita (vinyylilaatta).

• Kreosootin hajua opetustilassa 208 ja talonmiehen asunnossa sekä 

öljyperäistä hajua pohjakerroksen käytävällä ja ajoittain porraskäytävällä 

ylemmissä kerroksissa.

• Havaittu ilmavuotoja, kattorakenteissa kosteusvauriojälkiä, 

toimintapuutteita ilmanvaihtokoneissa, likaisuutta 

• Kaatopaikkakelpoisuudeltaan ongelmajätteeksi luokiteltavia 

rakennusmateriaaleja (PAH-analyysi materiaalista).

Havainnot ja tulokset



Tehdyt toimenpiteet3.



Rakennus- ja lupalautakunta velvoittaa Turun kaupungin tilapalvelukeskuksen kiinteistön 

853-3-12-4 omistajana ryhtymään välittömästi ja alla olevin tarkemmin aikarajoin seuraaviin 

toimenpiteisiin (5.12.2019):

• Koulun väistötilakäytössä olevissa tiloissa tulee välittömästi aloittaa tehostettu 

ylläpitosiivous, jota tulee jatkaa niin kauan kuin tilat ovat väistötilakäytössä

=> aloitettu marraskuussa 2019

• Kuitulähde tulee selvittää välittömästi ja poistaa 1.1.2020 mennessä

=> kuitulähteet selvitetty ja poistettu 1.1.2020 mennessä

• Kaikkiin koulun väistötilakäytössä oleviin tiloihin tulee tehdä kuitusiivous, kun 

kuitulähde on selvitetty ja poistettu.

=> Kuitusiivous tehty vuoden 2020 alussa ennen kevät lukukauden alkua.

Tehdyt toimenpiteet 5.12 jälkeen



• Terveyshaittaa aiheuttavien kuitujen poistaminen sisäilmasta tulee todentaa pätevän 

rakennusterveysasiantuntijan (asumisterveysasetuksen 21 §:n mukainen pätevyys) tekemällä 

selvityksellä, joka tulee toimittaa ympäristöterveyteen 1.2.2020 mennessä. Lisäksi kuitujen 

poistamista koskien tulee tehdä seurantatutkimus 1.4.2020 mennessä.

=> Selvitys toimitettu ja seurantatutkimus tehdään maaliskuussa 2020

• Rakennuksen koulun väistötilakäytössä olevien tilojen ilmavuodot tulee selvittää 

välittömästi ja pätevän rakennusterveysasiantuntijan tekemä (asumisterveysasetuksen 21 §:n 

mukainen pätevyys) ilmavuotoselvitys ja suunnitelma niiden poistamiseksi toimittaa 

välittömästi ympäristöterveydelle. 

=> ilmavuodot todennettu merkkiainekokeilla

Tehdyt toimenpiteet 5.12 jälkeen



• Kaikki rakennuksen ilmavuodot, joiden kautta mikrobeja voi kulkeutua koulun 

väistötilakäytössä olevien tilojen sisäilmaan tulee poistaa 1.1.2020 mennessä. 

Ympäristöterveyteen tulee toimittaa 1.2.2020 mennessä pätevän 

rakennusterveysasiantuntijan (asumisterveysasetuksen 21 §:n mukainen pätevyys) 

laatima selvitys, jolla todennetaan ilmavuotojen poistaminen.

=> tiivistykset tehty ja raportti toimitettu

o Lattioiden ja seinien liitoksen sekä välipohjan läpivientien ilmatiiveyttä parannetiin 

tiivistämällä liitos lattianpäällysteen päältä jalkalista yli seinäpinnalle

• Irronneet tai vaurioituneet lattiapinnoitteet tulee kiinnittää tai korjata 1.1.2020 mennessä.

=> Korjattu

o Tiloissa 105, 116, 119, 201, 201A, 207 ja 301A  parannettiin ilmatiiveyttä asentamalla 

julkisentilan muovimatto olemassa olevan lattiamaton päälle. Uuden maton ja seinien 

liitos sekä läpiviennit tiivistettiin

Tehdyt toimenpiteet 5.12 jälkeen



• Väistötilakäytössä olevien tilojen ilmanvaihtokoneiden toimivuus tulee tarkistaa välittömästi.

=> Ilmanvaihtokoneiden toimivuus tarkastettu välittömästi. Koneiden toimivuuden tarkkailu jatkuu ja 

mahdolliset viat korjataan välittömästi. 

o Tiivistyskorjauksen jälkeen ilmanvaihto säädettiin ja tasapainotettiin, tavoitetasona 0…-2 Pa.

• Väistötilakäytössä oleviin tiloihin on asennettava ilmanpuhdistimet 1.1.2020 mennessä. 

=> Ilmanpuhdistimet asennettu

• Kreosootin ja öljyn hajusta aiheutuva terveyshaitta tulee poistaa välittömästi. Ympäristöterveyteen 

tulee toimittaa 1.2.2020 mennessä pätevän rakennusterveysasiantuntijan (asumisterveysasetuksen 21 

§:n mukainen pätevyys) laatima selvitys, jolla todennetaan kreosootin ja öljyn hajusta aiheutuvan 

terveyshaitan poistuminen.

=> Terveyshaitta poistettu ja terveyshaitan poistuminen on todennettu.

• Kaikki sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tulee dokumentoida kattavasti 

tilakohtaisesti ja dokumentit on toimitettava ympäristöterveyteen 1.2.2020 mennessä. 

=> Dokumentoitu ja dokumentit toimitettu ympäristöterveyteen.

Tehdyt toimenpiteet 5.12 jälkeen



• Laadunvarmistuksena suoritettiin merkkiainekokeita, joiden mukaisesti 

tiivistystyöt ovat onnistuneet. 

• Kohteella suoritettiin myös valvontakierroksia tiivistystöiden ollessa 

käynnissä. 

• Laadunvarmistukseksi tehdyt ja suunnitelmissa määritetyt 

tiivistyskorjaukset ovat työmaalla tehtyjen valvontakierrosten, 

laadunvarmistusmittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella 

onnistuneet

• Kreosootin ja öljyn haju on poistunut

• Kuitujen poistuminen varmistetaan kontrollinäytteillä, ensimmäisissä 

näytteissä osittain toimenpiderajan ylityksiä, viimeisimmät kontrollinäytteet 

otetaan maaliskuun alkupuolella

Laadunvarmistus (FCG suunnittelu ja tekniikka OY)



Kaikki rakennus- ja lupalautakunnan päätöksen (5.12.2019) 

mukaiset toimenpiteet on tehty. 

Ympäristöterveyden asiakirjatarkastus 2.3.2020

→ Koulutyö jatkuu kiinteistössä 
kevätlukukauden loppuun saakka

Tilanne nyt



KESKUSTELUA
https://www.turku.fi/sepankadun-vaistotila

https://www.turku.fi/sepankadun-vaistotila


Kiitos!


