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TIIVISTELMÄ 

 
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1903 rakennettu ja vuosina 1925, 1939 ja 1947 laajennettu 
koulurakennus, joka toimii tällä hetkellä Puolalan koulun vuosiluokkien 3–6 väistötilana. 
Rakennuksissa on kellarikerroksen lisäksi 2…3 kerrosta. Rakennukset ovat pääosin kivirakenteisia. 
 
Kohteeseen on tehty tarpeenmukaisten ylläpitokorjausten lisäksi aikaisempien sisäilman laatuun 
liittyvien tutkimusten perusteella suoritettuja korjauksia, kuten rakenteiden liittymien tiivistyksiä ja 
luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden asennus. Tilaajalta saatujen tietojen mukaan kaikki 
aikaisemmissa tutkimuksissa annetut toimenpidesuositukset ja/tai -ehdotukset on toteutettu. 
Kouluterveydenhuollon tietojen mukaan syksyllä 2019 oireita on koettu tiloissa, joissa niitä ei ajalla 
2018-2019 koettu. 
 
Tutkimuksessa rakenteita tutkittiin rakenneavauksin ja rakenteiden ilmatiiviyttä selvitettiin 
merkkiainekokein. Materiaalin vaurioitumisen selvittämisessä käytettiin suoraviljely-, qPCR- sekä 
bulk-FLEC - menetelmiä. Rakennuksen olosuhteita tutkittiin paine-ero-, hiilidioksidi-, kosteus- ja 
lämpömittauksin. Ilmanvaihdon toimivuutta selvitettiin tutkimalla ilmanvaihtokoneiden 
toimivuutta ja puhtautta. 
 
Tutkimuksen perusteella todettiin useita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Näistä 
merkittävimmiksi arvioitiin öljyn ja kreosootin haju sekä tilojen yleinen pölyisyys ja sisätiloihin 
rakenteista kulkeutuneet epäpuhtaudet ennen tiivistys-, alipaineistus- ja ilmanvaihdon 
säätötoimenpiteitä. Osa välipohjarakenteista on betonisia alalaattapalkistoja ja 
kaksoislaattapalkistoja, joiden täytemateriaaleissa esiintyy laboratorioanalyysien perusteella 
mikrobikasvua. Alkuperäisen rakennuksen välipohjarakenteissa on kreosoottia. 
 
Tasopinnoilla todettiin huomattavia määriä pölyä, hiekkaa yms. Osassa tiloista esiintyi pölyn 
koostumusmäärityksen perusteella runsaasti huonepölyä (pääasiassa tekstiili-, hilse- ja 
paperikuitupölyä) sekä osassa tiloissa rakennusmateriaalipölyä sekä teollisia mineraali- ja 
lasikuituja. 
 
Luokkien tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita oli tutkimushetkellä yhdessä tilassa kytketty pois päältä 
ja vain osassa tiloista havaittiin ilmavaihtokoneen tehostuvan suunnitellun mukaisesti luokkaan 
mennessä. Tämän vuoksi olosuhdemittauksin seuratussa em. tilassa mitattiin toimenpiderajan 
ylittäviä pitoisuuksia hiilidioksidia sekä lämpötiloja.  
 
Ensivaiheen toimenpide-ehdotuksina kohteeseen suositellaan mm. alla olevia toimenpiteitä 
sisäilman laadun parantamiseksi / käyttöä turvaaviksi toimenpiteiksi: 

- ilmanvaihtokoneiden tarkastus-, huolto- ja säätötoimenpiteet 
- rakenteiden liittymien ja läpivientien tiiveyden varmistaminen 
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- irtonaisten muovilaattojen kartoittaminen ja uudelleen kiinnittäminen 
- öljyperäisen hajun kulkeutumisen estäminen tarvittaessa alipaineistuksin 
- ylä- ja tasopölyjen siivous sekä sisäilman puhdistus ilmassa olevista partikkeleista (mm. 

teolliset kuidut) 
- ylläpitosiivouksen tehostaminen 
- dokumentoidaan tehtävät sisäilmakorjaukset tilakohtaisesti 

 
Toimenpiteistä laaditaan kattavat rakenneosakohtaiset korjaussuunnitelmat 
(korjaustyöselostukset, detaljipiirrokset, pohjapiirrokset) sekä dokumentoidaan kattavasti tehtävät 
sisäilmakorjaukset tilakohtaisesti. Toimenpiteiden jälkeen tulee tehdä ilmanvaihtokoneiden 
toiminnan sekä ylläpitosiivouksen seuranta/tarkastaminen säännöllisenä huoltotoimenpiteenä. 
 
Kiinteistön käyttö kaupungin puolesta päättyy 01.06.2020. Mikäli kiinteistöä tullaan käyttämään em. 
jälkeen, suositellaan kohteeseen hankesuunnitelman laatimista peruskorjausta varten.  
 
Sisäilmasto-ongelman terveydellisen merkityksen arvioinnin tekee sisäilmasto-ongelmiin 
perehtynyt työterveyslääkäri (Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, 2017). 
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1 YLEISTIEDOT 

 

1.1 Tutkimuskohde 

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1903 rakennettu ja vuosina 1925, 1939 ja 1947 laajennettu 
koulurakennus, joka toimii tällä hetkellä Puolalan koulun vuosiluokkien 3–6 väistötilana. 
Rakennuksissa on kellarikerroksen lisäksi 2…3 kerrosta. Rakennukset ovat pääosin kivirakenteisia. 
 
Kohteeseen on tehty peruskorjaus vuonna 1970. Kohteeseen on tehty tarpeenmukaisten 
ylläpitokorjausten lisäksi aikaisempien sisäilman laatuun liittyvien tutkimusten perusteella 
suoritettuja korjauksia, kuten rakenteiden liittymien tiivistyksiä ja luokkakohtaisten iv-koneiden 
asennus. 
 
 

1.2 Lähtökohta tutkimukselle 

Tilaajalta saatujen tietojen mukaan rakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia. 
Kouluterveydenhuollon tietojen mukaan syksyllä 2019 oireita on koettu tiloissa, joissa niitä ei ajalla 
2018-2019 koettu. Kohteeseen on aikaisemmin tehty useita tutkimuksia ja näytteenottoja. Tilaajalta 
saatujen tietojen mukaan kaikki aikaisemmissa tutkimuksissa annetut toimenpidesuositukset ja/tai 
-ehdotukset on toteutettu.  
 
 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää̈, onko Sepänkatu 2:n kiinteistö kokonaisvaltaisesti 
terveellinen ja turvallinen. Tutkimus perustui erikseen laadittuun tekniseen riskiarvioon. 
Tutkimukset rajattiin pääsääntöisesti käytössä oleviin tiloihin. Käytöstä poistetuttujen tilojen osalta 
arvioitiin niiden vaikutusta nyt käytössä oleviin tiloihin. Kohteesta laadittua teknistä riskiarvioita 
käytettiin tutkimuksen  
 
Kuntotutkijalla on oikeus oikaista kuntotutkimusraportissa mahdollisesti havaittu oleellinen virhe. 
Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotutkijaa kohtuullisessa ajassa (viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa kuntotutkimusraportin luovutuspäivästä. 
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2 KOHTEEN YLEISKUVAUS 

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1903 rakennettu ja vuosina 1925, 1939 ja 1947 laajennettu 
koulurakennus, joka toimii tällä hetkellä Puolalan koulun vuosiluokkien 3–6 väistötilana. 
Rakennuksissa on kellarikerroksen lisäksi 2…3 kerrosta. Rakennukset ovat pääosin kivirakenteisia. 
Kouluterveydenhuollon tietojen mukaan syksyllä 2019 oireita on koettu tiloissa, joissa niitä ei ajalla 
2018-2019 koettu. 
 
Kohteeseen on tehty peruskorjaus vuonna 1970. Kohteeseen on tehty tarpeenmukaisten 
ylläpitokorjausten lisäksi aikaisempien sisäilman laatuun liittyvien tutkimusten perusteella 
suoritettuja korjauksia, kuten rakenteiden liittymien tiivistyksiä ja luokkakohtaisten iv-koneiden 
asennus. 
 
Rakennukset ovat pääsääntöisesti kivi- (tiili- ja betoni-) rakenteisia. Välipohjat ovat 
rakennusaikakaudesta riippuen umpibetonirakenteisia tai betonirakenteisia ala- ja 
kaksoislaattapalkistoja. Ulkoseinät ovat kivirakenteisia. Pääosaan luokkatiloihin sekä opettajien 
huoneeseen on asennettu tilakohtainen ilmanvaihtokone. Osassa opettajien huoneista on 
tuloilmalämmittimet. Luokassa P38 on poistoilmanvaihto, jossa tuloilma otetaan käytävältä 
siirtoilmasäleikön kautta. Auditoriossa 145 on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 
 
Tutkimukset rajattiin pääsääntöisesti käytössä oleviin tiloihin. Käytöstä poistetuttujen tilojen osalta 
arvioitiin niiden vaikutusta nyt käytössä oleviin tiloihin. Käytöstä poistettuja tiloja ovat vuonna 1947 
valmistuneella laajennusosalla oleva kellarikerros, lukuun ottamatta teknisen työn tiloja sekä 
alkuperäisen vuonna 1903 valmistuneen pohjakerroksen tilat, lukuun ottamatta tilaa P38 ja pitkällä 
käytävällä olevia wc-tiloja. 
 
Alla olevassa paikantamispiirroksessa on esitetty alkuperäisen koulun ja laajennusosien sijainnit 
rakennusvuosittain. 
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Kuva 1. Paikantamispiirros. 
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3 LÄHTÖTIEDOT 

Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat lähtötietoaineistona: 
- Kuntoarvio, Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila 17.04.2015 
- Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Insinööritoimisto Raksystems Oy 15.04.2018 
- Sisäilmastoselvitys, Insinööritoimisto Raksystems Oy 17.04.2018 
- Ilmanäytteiden testausseloste, Turun yliopisto 17.04.2018 
- Sisäilmanäytteet, Insinööritoimisto Raksystems Oy 18.04.2018 
- Ilmanäytteen asbestikuitulaskelma, ATlabra Oy 02.05.2018, 04.04.2018, 14.05.2018, 

25.05.2018, 17.05.2018 
- VOC – sisäilmanäytteet luokkahuoneista (106, 116, 137, 139 ja 145), Insinööritoimisto 

Raksystems Oy 22.05.2018 
- Korjaustöiden valvontapöytäkirja, Insinööritoimisto Raksystems Oy 31.05.2018 
- Ilmanvaihdon selvitys, M-Ventti Oy 31.05.2018 
- Valokuvat remontista 06/2018 
- Vesikaton tarkastusraportti, Vahanen 21.06.2018 
- Sisäilmanäytteet – korjaustyöt ja tilojen käyttöönotto, 17.04. – 04.07.2018, Insinööritoimisto 

Raksystems Oy 09.08.2018 
- Ilmavirtojen mittauspöytäkirja, M-Ventti Oy 13.08.2018 
- VOC – sisäilmanäytteet – Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko, Insinööritoimisto 

Raksystems Oy 28.12.2018  
- Sisäilmatiedote 23.5.2019 
- Materiaali- ja VOC-ilmanäytteiden (29.05. – 18.06.2019) perusteella suoritettavat 

korjaustyöt, Insinööritoimisto Raksystems Oy 06.08.2019 
- Kontrollimittaukset – VOC- ja mikrobi-ilmanäytteet, Ins.tsto Raksystems Oy 28.06.2019 
- Mikrobinäytteet ja VOC, kontrollimittaukset Insinööritoimisto Raksystems 02.07.2019 
- Ympäristöterveyden lausunto Sepänkadun koulurakennuksen käytöstä 7.8.2019 
- Kontrollimittaukset – Mikrobinäytteet ja VOC-näytteet ilmasta, 29.05.2019, 07.06.2019,  
- 18.06.2019, Insinööritoimisto Raksystems Oy 12.08.2019 
- Kesän 2019 aikana Sepänkatu 2 – kiinteistössä tehdyt korjaustoimenpiteet, sisäilmapäällikkö 

Kati Järvi 13.08.2019 
- Muistio siivouksesta, Tipake 08/2019 
- Kontrollimittaukset – Pintanäytteiden mikrobianalyysi, Ins.tsto Raksystems Oy 05.09.2019 
- Loppuraportti, A-Kiinteistöcontrol Oy 16.09.2019 
- Sisäilman asbestipitoisuuden tutkimus, Asbestmen Oy 22.09.2019 
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmakysely Puolalan koulussa 
- Sisäilmaoireilu, oirelista referaatti 27.08.2019 
- Yhteistyökokouksen muistio 09.05.2019, 07.03.2019, 08.11.2018, 06.09.2018, 12.09.2019 
- Turun kaupungin arkistossa olevat alkuperäiset ja peruskorjausaikaiset suunnitelma-

asiakirjat. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1 Rakenteet ja sisäilma 

Rakenteiden ja sisäilman tutkimusalueet ja käytetyt menetelmät on esitetty alla olevassa taulukossa 
1.  
 
Taulukko 1. Rakenteiden ja sisäilman tutkimusalueet ja käytetyt menetelmät. 

Tutkimusalue tai tutkittava ilmiö Käytetyt tutkimusmenetelmät 
Rakenteiden ja riskikohtien selvittäminen - Asiakirjatarkastelu 
Rakenteiden kunto - Ulkovaipan ulkopinnan vesitiiviyspuutteiden 

aistinvarainen tarkastaminen 
- Rakennusta ympäröivien alueiden kunnon 

aistinvarainen tarkastaminen 
Tilojen kunto - Tutkittavien tilojen aistinvarainen kartoittaminen 

havaintojen kirjaamiseksi sekä 
näytteenottopisteiden määrittämiseksi 

- Riskialueiden pintakosteuskartoitus 
- Siivoustason (ylä- ja pintapölyt) tarkastaminen 

aistinvaraisesti 
- Huonepölyn koostumuksen selvittäminen 

pölynkoostumusanalyyseillä 
Riskikohtien kunto - Riskikohtien kunnon selvittäminen aistinvaraisesti 

ja rakenneavauksin 
Epätiiveyskohtien kartoittaminen - Merkkiainekoe 

- Lämpökameratarkastelu 
- Merkkisavu 
- Aistinvaraiset havainnot 

Fysikaalisten olosuhteiden määrittäminen - Olosuhdemittaukset seurantamittauksin: 
painesuhteet, hiilidioksidipitoisuus sekä kosteus- ja 
lämpöolosuhteet 

- Painesuhteiden hetkelliset mittaukset 
VOC-pitoisuuden arviointi - Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaispitoisuuden arviointi jatkuvatoimisella 
TVOC-mittauksella 

- Materiaalien VOC-päästöjen selvittäminen 
materiaalinäytteistä 
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Rakenneavaukset tehtiin asbestipurkutyönä. 
Rakenneavaukset teki Asbestmen Oy ja näytteenotot 
kohteen tutkiva rakennusterveysasiantuntija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 2 ja 3. Rakenneavaukset tehtiin asbestipurkutyönä. 
 
 

4.2 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihdon osalta tehtyjä tutkimuksia ja käytettyjä menetelmiä on esitetty alla olevassa 
taulukossa 2. Kohteen ilmanvaihto on tasapainotettu ja ilmavirrat säädetty vuonna 2018 
(Ilmavirtojen mittauspöytäkirja, M-Ventti Oy 13.08.2018). 
 
Taulukko 2. Ilmanvaihdon tutkimusalueet ja käytetyt menetelmät. 

Tutkimusalue tai tutkittava ilmiö Käytetyt tutkimusmenetelmät 
Ilman liikkuminen - Savukokeet merkkisavulla 

- Aistinvaraiset havainnot 
Ilmanvaihdon päätelaitteet ja kanavat - Päätelaitteiden aistinvarainen tarkastaminen 
Ilmanvaihtokoneet - Ilmanvaihtokoneiden aistinvarainen tarkastaminen 

 
 
 

4.3 Käytetyt mitta- ja näytteenottolaitteet sekä mittaus- ja analyysimenetelmät 

Laboratoriotutkimusten osalta todetaan käytetyn tilaajan hyväksymiä tutkimuslaboratorioita, jotka 
ovat Finas-akkreditoituja ja Eviran hyväksymiä asumisterveystutkimusten laboratorioita. Näytteiden 
käsittelyssä ja kuljetuksessa on noudatettu asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen ja 
analyysilaboratorion ohjeita. Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksessa käytettyä mittauskalustoa. 
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Taulukko 3. Mittauskalusto. 

Laite/ mittari Tyyppi/ malli Huom. 
Pintakosteusilmaisin Gann Hydrotest LG3 + 

anturi Gann B50 
Pintakosteusilmaisimella etsitään kosteuseroja 
rakenteista, ei suoriteta varsinaisia mittauksia. 
Mittausalue 0-199 (yksiköttömiä lukemia). 
Kalibroitu 11/2018 (seuraava kalibrointi 11/2019). 

Puun kosteuden 
mittaaminen 

Gann Hydrotest LG3 + 
piikkianturit 

Puun kosteuden raja-arvona pidetään 16…20 
paino-%:a. Kalibroitu 11/2018 (seuraava 
kalibrointi 11/2019). 

Suhteellisen 
kosteuden ja 
lämpötilan mittaus 

Gann Hydromette BL 
Compact RHT Flex 350  

Valmistaja ilmoittaa mittalaitteen tarkkuudeksi     
(-20…+80 °C:ssa) suhteelliselle kosteudelle ±2 % 
RH ja lämpötilalle (0…+50 °C:ssa) ±0,3 °C. 
Kalibroitu 11/2018 (seuraava kalibrointi 11/2019). 

Merkkiainekoekalusto Trotec T3000 + anturi 
ja 5% vetykaasu 

Ilmavuotojen tutkiminen 

Paine-eromittari SwemaMan 7 Rakennuksen painesuhteiden selvittäminen 
Paine-erologgerit Smartwatcher Painesuhteiden seurantamittaus ja tallennus  
Fysikaalisten 
olosuhteiden 
määrittäminen 

Smartwatcher Olosuhteiden seurantamittaus ja tallennus  

Näytteenottoteipit 5100 BM-Dustlifters Mineraalikuitujen laskeumanäytteet 
Lämpökamera Flir E4 Pintalämpötilojen mittaus ja ilmavuotojen 

paikallistaminen 
 
 
 

4.4 Tulosten tulkinnan perusteet 

Tutkittavan kohteen ollessa koulu, tuloksia verrataan Asumisterveysasetuksen (545/2015) 
toimenpiderajoihin Työterveyslaitoksen julkaisun ”Ohje työpaikoille sisäilmasto-ongelmien 
selvittämiseen” mukaisesti: ”Asuntojen, koulujen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten 
olosuhteiden arviointia ja ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia on ohjeistettu 
asumisterveysasetuksessa (545/2015) ja sen soveltamisohjeessa 2016." 
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5 RAKENNETEKNISTEN TUTKIMUSTEN TULOKSET 

 

5.1 Piha-alue 

5.1.1 Rakenteet 

 
Sisäpihalla rakennuksen vierusta ja suuri osa tonttialueesta on asfalttipintaista. Sepänkadun ja 
Luostarivuorenkadun puolella rakennuksen vierustalla on betonilaatoitettu jalkakäytävä. 
 

5.1.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Maanpinnan kallistukset viettävät pääsääntöisesti rakennuksesta poispäin, lukuun ottamatta 
teknisen työn siipeä, johon koulun sisäpihan maanpinta viettää.  
 

 
Kuva 4. Rakennuksen vierustaa Sepänkadun ja Luostarivuorenkadun puolella. 
 

Kuva 5. Rakennuksen vierustaa sisäpihan puolella. 
 
Käytössä olevien tilojen osalta ulkopuolista kosteusrasitusta (esim. pintavesien kulkeutumisesta ja 
lumien sulamisvesistä) eniten teknisen työn luokan rakenteille.  
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Kuvat 6 ja 7. Sokkelin vierustaa teknisen työn luokan kohdalla. 
 

5.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 
Piha-alueella ei arvioitu olevan puutteita, joilla olisi välittömiä vaikutuksia käytössä olevien tilojen 
sisäilman laatuun. 
 
Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Sivu 15 / 103 
 

 
 

 

5.2 Alapohja ja maanvastaiset seinät 

5.2.1 Rakenteet 

 
Alapohjarakenteena rakennuksissa on asiakirjojen perusteella maanvarainen betonilaatta.  
 
Alkuperäisen rakennuksen (vuonna 1903 valmistunut) alapohjarakenne ei selvinnyt riittävällä 
varmuudella suunnitelma-asiakirjoista. Rakenne todettiin rakenneavauksessa 
lämpöeristämättömäksi maanvaraiseksi betonilaataksi. Em. tilat ovat maanvaraisilta osin poistettu 
käytöstä wc-tiloja lukuun ottamatta eikä niillä näin ollen ole vaikutusta muiden tilojen sisäilman 
laatuun. Pohjakerroksen käytävän kohdalla lattian alla sijaitsee putkikanaali. 
 
Vuonna 1939 valmistuneen laajennuksen alapohjarakenteesta ei löydetty asiakirjoista 
rakennetyyppejä, eikä niitä rakenneavauksin tutkittu. Em. laajennuksen tilat ovat maanvaraisilta 
osin poistettu käytöstä ja alipaineistettu, eikä niillä näin ollen ole vaikutusta muiden tilojen sisäilman 
laatuun. Vuoden 1925 laajennus on poistettu kokonaan käytöstä. Ko. tila on ylipaineistettu eikä 
alapohjarakenteella ole vaikutuksia käytössä olevien tilojen sisäilman laatuun. 
 
Vuonna 1947 valmistuneen laajennusosan alapohjarakenteena on suunnitelma-asiakirjojen 
perusteella osin maanvarainen betonilaatta yläpuolisella kosteuseristeellä, lämmöneristeellä ja 
pintabetonilaatalla sekä osin maanvarainen betonilaatta yläpuolisella kosteuseristeellä ja 
pintabetonilaatalla. Laajennusosan alapohjan rakennetyyppejä ei tutkittu rakenneavauksin, koska 
käytössä olevista tiloista ainoastaan teknisen työn luokassa on maanvarainen alapohja. Alla on 
otteet suunnitelma-asiakirjoista. 

 
 

 
 
 
Kuvat 8 ja 9. Otteet suunnitelma-asiakirjoista vuoden 1947 laajennusosan alapohjarakenteesta. 
 
Maanvastaiset ulkoseinärakenteet ovat aikaisemmin laadittujen perusteella mukaan luonnonkivi- ja 
tiilirakenteiset, sisäpuolisena pintakäsittelyksi on asennettu tasoite ja maali. Turun kaupungin 
arkistossa olevista suunnitelma-asiakirjoista ei löydetty maanpaineseinän rakennetta. Käytössä 
olevissa tiloissa ei ole maanpaineseiniä. 
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5.2.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Alapohjarakenne selvitettiin rakenneavauksella vuonna 
1903 valmistuneesta rakennuksesta. 
Rakenneavauskohta on esitetty viereisessä 
paikantamiskaaviossa (kuva 10) punaisella nuolella. 
 
Alapohjarakenteeksi alkuperäisellä, vuonna 1903 
valmistuneella osalla, todettiin rakenneavauksen 
perusteella: 

- lattiapinnoite 
- pintabetonilaatta 
- pohjabetonilaatta 
- täyttömaa 
- rakenteiden paksuuksia ei mitattu 

Pohjabetonilaatta on hiottu tai päällä on pinnoite, jonka 
päälle on mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa tehty 
toinen betonivalu. Kerrosten välissä ei ole muovikalvoa.       
    
Lämpö- ja kosteuseristämättömään maanvastainen alapohjarakenteeseen liittyy kosteusvaurioriski. 
Täyttömaa oli kosteaa ja hienoainesta sisältävää, mikä mahdollistaa kosteuden kapillaarisen 
nousemisen. Alapohjarakenteita ja maanvastaisten seinien alaosien rakenteita tarkasteltiin 
pintarakennekosteudentunnistimella käytössä olevien tilojen osalta, jotka sijoittuvat alkuperäiseen 
vuonna 1903 valmistuneeseen rakennukseen. Selvityksen perusteella ei havaittu poikkeavia 
pintarakennekosteuden arvoja. Tästä ei ollut tarvetta rakennekosteuksille ns. 
porareikämenetelmällä. 
 

           
Kuvat 11 ja 12. Rakenneavaus alapohjarakenteeseen. 
 

Kuva 10. Rakenneavauksen paikantamispiirros.
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Laajennusosissa ei ole tällä hetkellä käytössä olevia tiloja teknisten työn tilaa lukuun ottamatta, eikä 
niiden rakennetyyppejä selvitetty.  
 
Alkuperäisen, vuonna 1903 rakennetun osuuden 
pohjakerroksen käytävän alla kulkee putkikanaali. 
Käytävällä sijaitsee putkikanaalin 
tarkastusluukkuja. Tarkastushetkellä todettiin 
merkkisavulla tehdyllä tarkastelulla putkikanaalin 
olevan alipaineinen käytävään nähden; 
putkikanaali jatkuu käytöstä poistettuihin ja 
koneellisesti alipaineistettuihin tiloihin. 
Putkikanaalin todettiin paine-eromittauksessa 
olevan n. 5 Pa alipaineinen.  
 
 
Putkikanaalista ei pääse kulkeutumaan ilmaa käytävätilaan pohjakerroksen käytävään todetun 
paine-eron vuoksi. Putkikanaalilla ei näin ollen ole vaikutusta sisäilman laatuun. 
                         

           
Kuvat 14 ja 15. Tarkastusluukuista todettiin ilmavirtausta putkikanaaliin sekä paine-eromittauksella 
putkikanaalin olevan alipaineinen käytävään nähden. 
 

Kuva 13. Esimerkkikuva tarkastusluukusta. 
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Kuvat 16 ja 17. Käytävällä oleva putkikanaali. 
 
 
Teknisen työn luokassa (tila K38) on putkikanaali, 
josta todettiin ilmavirtausta luokkatilaan 
(havainnointihetkellä tiloihin asennettava 
koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä ei ollut vielä 
toimintakunnossa). Putkikanaalissa oli voimakasta 
öljyyn ja mahdollisesti kreosoottiin viittaavaa hajua; 
teknisen työn luokan yhteydessä (tila K39) on 
aiemmin sijainnut öljysäiliö (viereisessä 
pohjapiirroksessa kuvassa 18 punaisella nuolella). 
Lisäksi tilassa on lattiakaivoja, joiden kautta tiloihin 
pääsee kulkeutumaan korvausilmaa.  
 

Putkikanaalin 
tarkastusluukku Putkikanaali 

K39 

Kuva 18. Putkikanaalin paikantamiskaavio. 
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Kuvat 19 ja 20. Putkikanaalien tarkastusluukkuja teknisen työn tiloissa. 
 

           
Kuvat 21 ja 22. Putkikanaalia teknisen työn luokassa. 
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Kuvat 23 ja 24. Lattiakaivot teknisen työn luokassa. 
 

5.2.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 
Alkuperäisen rakennuksen pohjakerroksen tiloista on käytössä käytävä P38 ja wc-tilat. Tilojen 
maanvaraisessa betonilaatassa ei todettu pintakosteudentunnistimella poikkeavaa kosteutta. 
Pohjakerroksen pitkän käytävän (P38) kohdalla lattian alla on putkikanaali. Putkikanaalin 
tarkastusluukuista ei todettu tapahtuvan ilmavuotoja sisätiloihin. Tilojen alapohjarakenteilla ei ole 
vaikutusta käytössä olevien tilojen sisäilman laatuun. 
 
Vuoden 1947 laajennusosan tiloista, joissa on maanvarainen alapohjarakenne, on käytössä 
ainoastaan teknisen työn luokka, jossa lattiapinnoitteena on maalipinnoite. Teknisen työn luokan 
kohdalla kulkee putkikanaali ja lattiassa on em. putkikanaalin tarkastusluukkuja. Putkikanaalissa oli 
voimakasta öljyyn ja mahdollisesti kreosoottiin viittaavaa hajua, tätä ei kuitenkaan havaittu 
tutkimushetkellä luokkatilassa. Tilaajalta saadun selvityksen mukaan teknisen työn luokkaan on 
asennettu Systemair-tuloilmapuhallin, joka on jo asennusvaiheessa säädetty pitämään tila 
ylipaineisena. Putkikanaalin tarkastusluukkujen tiiveydestä tulee kuitenkiin varmistua, jotta öljyn ja 
kreosootin haju ei pääse kulkeutumaan luokkaan. Tarvittaessa kanaali tulee alipaineistaa. 
Lattiakaivot suositellaan puhdistettavaksi ja niiden hajulukoissa tulisi olla vettä tai kaivot tulisi 
tiivistää ilmatiiviiksi.  
 
Vuoden 1947 laajennusosan käytöstä poistetuissa tiloissa on alapohjassa kosteuden aiheuttamia 
vaurioita. Näiden tilojen alapohjarakenteiden kosteusvaurioilla ei ole vaikutusta käytössä olevien 
tilojen ilmanlaatuun, mikäli tilojen riittävästä alipaineisuudesta huolehditaan sekä välipohjan 
läpiviennit ja liittymäkohdat ovat tiiviitä. 
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5.3 Ulko- ja väliseinät sekä ikkunat 

5.3.1 Rakenteet 

 
Ulkoseinät ja pääosa väliseinistä on kiviainesrakenteisia (tiili, betoni). Myöhemmin rakennetut 
seinät ovat puu- ja levyrakenteisia. Julkisivun pinnoitteena on rappaus, väliseinissä on tasoite ja 
maali-/tapettipinnoitteita. Tarkemmat rakennetyypit eivät selvinneet suunnitelma-asiakirjoista, 
eikä niitä tässä tutkimuksessa selvitetty tarkemmin lukuun ottamatta ns. patterisyvennyksiä. 
 
Ikkunat ovat alkuperäisiä puukarmisia ja kaksilasia.  
 

5.3.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Aikaisemmassa tutkimuksessa (Mikrobinäytteet 
ja VOC, kontrollimittaukset Insinööritoimisto 
Raksystems 020.7.2019) on todettu luokissa 201A 
ja 304 käsienpesualtaiden alapuolelta otetuista 
näytteisessä esiintyvän kipsikartonkilevyssä 
Stachybotrys – hometta. Vaurioituneet 
materiaalit on kesän 2019 aikana uusittu 
(Loppuraportti, A-Kiinteistöcontrol Oy 
16.09.2019). Em. kohdissa ei todettu poikkeavia 
pintakosteudenarvoja eikä luokan 201A 
levyrakenteisessa väliseinässä poikkeavaa 
rakennekosteutta. 
 
Vuonna 1947 valmistuneessa laajennuksessa on ns. 
patterisyvennykset, joissa lämmityspatterit 
sijaitsevat. Ulkoseinärakenne selvitettiin 
rakenneavauksella patterisyvennyksen kohdalta. 
Rakenneavauskohta esitetty alla olevassa 
paikantamispiirroksessa.  Rakennetutkimuksen 
perusteella ei havaittu erillistä 
lämmöneristekerrosta. 
 

Kuva 26. Patterisyvennyksen kohdalla ei havaittu 
lämmöneristekerrosta. 

 

Kuva 25. Korjattu alue (tila 304). 
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Kuva 27. Ulkoseinärakenteen rakenneavauksen paikantamiskuva. 
 
Kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita havaittiin ulko- ja väliseinien alaosissa käytöstä 
poistetuissa kellaritiloissa, varastotilassa P03 sekä teknisen työn luokassa K38. Em. kohdat olivat 
tarkastushetkellä pintakosteusilmaisimen perusteella normaalissa kosteudessa. Kosteus johtuu 
käsitykseni mukaan perustusten kautta nousevasta kosteusrasituksesta. Varastotilassa P03 esiintyy 
öljyn hajua. 
 

             
Kuvat 27 ja 28. Varasto P03, jossa kosteusvauriojälkiä ja öljyperäistä hajua. 

Rakenneavaus 
patterisyvennykseen. 

Lka 217 
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Kuvat 29 ja 30. Pinnoitevaurioita teknisen työn luokassa. 
 

           
Kuvat 31 ja 32. Pinnoitevaurioita käytöstä poistetussa kellarikerroksessa. 
 
Ikkunoiden vesipeltien riittämättömien ylösnostojen ja niiden tiivistämättömyyden vuoksi 
vesipelleille kertynyt vesi pääsee ulkoseinä- ja ikkunarakenteisiin. Ikkunoiden sisäpuoliset 
karmiliittymät ulkoseiniin on saatujen tietojen ja havaintojen mukaan tiivistetty. 
 

            
Kuvat 33 ja 34. Ikkunoissa on epätiiviyskohtia, joiden kautta viistosateita pääsee rakenteisiin. 
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Kuvat 35 ja 36. Esimerkkivalokuvia ikkunoiden ulkoseinäliittymien tiivistyksistä. 
 
Moottorilaboratorion ja käytävän välisessä seinässä on aistinvaraisten havaintojen perusteella 
epätiiviitä läpivientikohtia. Em. läpivientien kohdalla on havaittavissa koulun käytävällä selvää 
voimakasta öljyn hajua ja lievempää öljyn hajua porraskäytävissä esim. tilojen 208 ja 308 edustalla.   
 
Osa läpivienneistä on tiivistetty. Johtonippuja on tiivistetty palouretaanivaahdolla, jolloin johtojen 
väliin jää epätiiviitä kohtia. Lämpöeristettyjä putkia on eristetty siveltävällä massalla, joka vaikuttaisi 
olevan tiivistetty putkieristeen pintaan eikä putkeen.  
 

               
Kuvat 37 ja 38. Moottorilaboratorion läpivientikohtia, joissa ei havaittu tiivistyksiä. 
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Kuva 39 ja 40. Moottorilaboratorion tiivistettyjä läpivientikohtia. 
 

           
Kuvat 41 ja 42. Läpivientejä, joissa ei havaittu tiivistystä, pohjakerroksen käytävällä 120 alaslasketun 
sisäkaton yläpuolella. 
 
 

5.3.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 
Käytöstä poistetuttujen tilojen pinnoitevaurioilla ei arvioida olevan vaikutusta käytössä olevien 
tilojen sisäilman laatuun, koska tilat ovat alipaineistettu ja osastoitu. 
 
Teknisen työn tilojen kiviaineisten seinien näkyvillä paikallisilla pinnoitevaurioilla ei arvioida olevan 
vaikutusta sisäilman laatuun, erityisesti ilmanvaihdon parantamistoimenpiteiden jälkeen, koska 
saatujen tietojen mukaan tuloilmapuhallin on säädetty ylipaineistamaan luokkaa. 
 
Varastotilassa P03 esiintyvällä öljyn hajun ei havaittu kulkeutuvan käytössä oleviin tiloihin, eikä sillä 
tämän vuoksi ole vaikutusta käytössä olevien tilojen sisäilman laatuun. 
 
Ikkunoissa havaittujen epätiiviyskohtien kautta pääsee kulkeutumaan sadevesiä ikkuna- ja 
ulkoseinärakenteisiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa (Mikrobinäytteet ja VOC, 



        Sivu 26 / 103 
 

 
 

 

kontrollimittaukset Insinööritoimisto Raksystems 02.07.2019)  on todettu ikkunoiden alakarmin 
sisäpinnassa asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittäviä bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksia 
sekä kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa mikrobikasvua. Saatujen tietojen sekä tutkimuksessa 
tehtyjen havaintojen mukaan ikkunoiden liittymäkohdat ulkoseiniin on tiivistetty. Tämän 
perusteella ikkunakarmien vaurioilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta sisäilman laatuun. 
 
Porraskäytävän alaslaskettujen sisäkattojen yläpuolella olevien läpivientikohtien kautta on 
mahdollista tapahtua ilmavuotoja eri tilojen välillä. Toimenpide-ehdotuksena esitetään em. 
läpivientikohtien tiivistämistä. 
 
 

5.4 Välipohjat 

5.4.1 Rakenteet 

 
Välipohjarakenteet ovat osin paikalla valettuja umpibetonilaattoja sekä osin betonirakenteisia 
alalaatta- ja kaksoislaattapalkistoja. Täyttökerroksellisia, betonirakenteisia ala- ja 
kaksoislaattapalkistoja on alkuperäisessä vuonna 1903 valmistuneessa rakennuksessa sekä vuonna 
1947 valmistuneessa laajennusosassa alla olevaan paikantamispiirrokseen punaisella värjätyllä 
alueella.  

 
Kuva 43. Betonirakenteisten ala- ja kaksoislaattapalkistojen paikantamispiirros. 
 
Betonirakenteisen alapohjarakenteen periaatteellinen rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa 
(ote julkaisusta ”Kerrostalot 1880 – 1940”, Rakennustieto Oy 2002). 
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Kuva 44. Betonirakenteisen alalaattapalkiston periaatteellinen rakenne. 
 
Välipohjien läpi kulkee mm. viemäri- ja lämpöjohtoja. Läpivientikohdat ovat kotelorakenteiden 
sisällä. Viemäri- ja lämpöjohdot lähtevät osin pohjakerroksesta käytöstä poistetuista tiloista.  
 
Rakenteiden liittymissä esiintyy ilmavuotojen aiheuttamia nokimuodostumia. Näiden arvioidaan 
syntyneen pääosin ennen ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä ja rakenteiden tiivistyskorjauksia.  
 

5.4.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Välipohjarakennetta tutkittiin rakenneavauksin. Rakenneavauskohdat on merkitty tunnuksin VP1… 
alla oleviin paikantamispiirroksiin. 
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Kuva 45. Välipohjarakenteiden rakenneavausten paikantamispiirros, 1. kerros. 
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Kuva 46. Välipohjarakenteiden rakenneavausten paikantamispiirros, 2. kerros. 
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Rakenneavaus VP1, lka 118 
 
Rakenteena betonirakenteinen alalaattapalkisto, 
jonka alapinnassa on pikieriste, joka on nostettu 
seinille lattiapinnan tasalle. Välipohjan 
täytemateriaalina on käytetty rakennusajalle 
tyypilliseen tapaan olkea ja hiekkaa. 
 
Rakenneavauskohdasta havaittiin aistivaraisesti 
voimakasta kreosootille tyypillistä ns. ratapölkyn 
hajua. Hajun lähteenä on pikieriste, jos otettiin 
myös materiaalinäyte. Materiaalinäyte toimitettiin 
Työterveyslaitokselle laboratorioanalyysia varten. 
Analyysissä todettiin PAH-yhdisteiden 
kokonaispitoisuudeksi yli 25000 mg/kg 
naftaleenipitoisuuden ollessa yli 1300 mg/kg. 
 
 
 
 
 
 
Rakenneavaus VP2, lka 106 
 
Luokka 106 on alkuperäisesti toiminut auditoriona. 
Välipohjarakenteena betonirakenteinen 
alalaattapalkisto, jonka alapinnassa on pikieriste, 
joka on nostettu seinille lattiapinnan tasalle. 
Välipohjan täytemateriaalina on käytetty 
rakennusajalle tyypilliseen tapaan olkea ja hiekkaa. 
 
Rakenneavauskohdasta havaittiin voimakasta 
kreosootille tyypillistä hajua. Hajun lähteenä on 
pikieriste. 
 
 
 
 
 
 

Kuva 47. Rakenneavaus VP1. 

Kuva 48. Rakenneavaus VP2. 
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Rakenneavaus VP3, lka 206 
 
Luokka on alkuperäisesti toiminut kirjavarastona; 
lattiarakenteen päälle on asennettu teräsprofiilit 
siirtohyllystöjen tukirakenteeksi. 
 
Luokassa 206 on vanhan välipohjarakenteen (kts. 
välipohjarakenteen kuvaus yllä luokkien 106 ja 118 
kohdalta) päälle rakennettu puukoolattu 
lattiarakenne. Välipohjarakenteeseen tehtiin 
rakenneavaus puukoolattuun rakennekerrokseen. 
Rakennekerroksessa todettiin aistivaraisesti 
voimakasta ilmavirtausta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 50.  Luokan 206 korotetun lattian rakenne. 

Kuva 49. Rakenneavaus VP3. 
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Rakenneavaus VP4, luokka 205 
 
Luokka on alkuperäisesti toiminut kirjaston 
lukusalina. 
 
Välipohjarakenne arvioitiin puurakenteiseksi; 
rakenneavaus lopetettiin tervapahvikerroksen alla 
olevaan laudoitukseen. Alkuperäisen 
umpiponttilaudoituksen päällä on asbestia sisältävä 
magnesiamassalattia, jonka päälle on liimattu 
asbestia sisältävällä liimalla muovilaatta. 
 
Täytemateriaalina on olkea ja hiekkaa. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Rakenneavaus VP5, lka 201 ja rakenneavaus VP6, ruokala  
 
Rakenneavaukset tehtiin vuonna 1939 valmistuneen 
laajennusosan välipohjiin. Välipohjarakenteen 
todettiin molemmissa rakenneavauskohdissa olevan 
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti umpibetoniholvi. 
Rakenneavauksessa VP5 on tasoitekerroksen 
kerroksen alla asbestia sisältävä magnesiamassalattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 51. Rakenneavaus VP3. 

Kuva 52. Rakenneavaus VP5. 
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Rakenneavaus VP7, lka 217 
 
Välipohjarakenteena on betonirakenteinen kaksoislaattapalkisto. Täytemateriaalina on 
rakennusaikakaudelle tyypilliseen tapaan suoturvetta yms. orgaanista ainesta. Muottilautoja ei 
rakennusaikakaudelle tyypilliseen tapaan ole purettu; muottilaudoitus on aistinvaraisen 
havainnoinnin perusteella vaurioitunutta. 
 

           
Kuvat 53 ja 54.Rakenneavaus VP7. 
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Rakenneavaus VP8, lka 130 
 
Välipohjarakenteena betonirakenteinen 
kaksoislaattapalkisto. Täytemateriaalina on 
rakennusaikakaudelle tyypilliseen tapaan 
suoturvetta yms. orgaanista ainesta. 
Muottilautoja ei rakennusaikakaudelle 
tyypilliseen tapaan ole purettu; muottilaudoitus 
on aistinvaraisen havainnoinnin perusteella 
vaurioitunutta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakenneavaus VP9, lka 138 
 
Välipohjarakenteena on suunnitelma-asiakirjojen ja rakenneavauksen perusteella umpibetoniholvi. 
 

           
Kuvat 56 ja 57. Vuonna 1947 valmistuneessa laajennusosassa on umpibetoniholvi Luostarinkadun suuntaisia 
tiloja lukuun ottamatta. 
 

Kuva 55. Välipohjan täytemateriaalia. 
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Rakenneavaus VP10, lka 137 
 
Rakenneavaus tehtiin kateederiin, viemäriputken 
läheisyyteen. Rakenteena umpibetoniholvirakenteen päälle 
puukoolattu korokelattia. Lämpö-/ääneneristeenä 
mineraalivillaa.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Välipohjarakenteen tiiviys 
 
Välipohjaan on tehty tiivistyskorjauksia kesällä 2019. Tiivistyksissä havaittiin aistinvaraisesti kohtia, 
joissa tiivistemassaa puuttuu ja havaintojen mukaan tiivistysmassoja on asennettu 
puhdistamattomille pinnoille, mikä heikentää tiivistysten tarttuvuutta ja tiiviyttä.  
Pistokoeluontoisesti tehdyissä merkkiainekokeissa todettiin epätiiviyttä lattia-seinäliittymissä. 
Kaikkia ilmavuotopaikkoja ei tässä tutkimuksessa kartoitettu. Merkkiainekoe tehtiin rakennuksen 
normaalissa käyttötilanteessa. 
 

           
Kuvat 59 ja 60. Tiivistysten alla havaittiin epäpuhtauksia. Esimerkkivalokuvat luokasta 206 ja käytävästä 212. 
 

Kuva 58. Rakenneavaus VP10. 
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Kuvat 61 ja 62. Tiivistyksissä on epäjatkuvuuskohtia. Esimerkkivalokuvat luokasta 205 käytävän vastaiselta 
seinältä. 
 
Välipohjarakenteessa havaittiin halkeilua lattiapinnoitteiden alla. Halkeamien kautta on ilmayhteys 
välipohjarakenteen ja sisätilan välillä. 
 

           
Kuvat 63 ja 64. Halkeamia välipohjan pintarakennekerroksissa. Esimerkkikuvat luokasta 105 ja tilasta 116. 
 
 
Välipohjien läpi kulkee mm. viemäri- ja lämpöjohtoja. Läpivientikohdat ovat kotelorakenteiden 
sisällä. Viemäri- ja lämpöjohdot lähtevät osin pohjakerroksesta käytöstä poistetuista tiloista. 
Kotelorakenteiden liittymissä esiintyy ilmavuotojen aiheuttamia nokimuodostumia. Näiden 
arvioidaan syntyneen pääosin ennen ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä ja rakenteiden 
tiivistyskorjauksia.  
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Kuvat 65 ja 66. Nokimuodostumia käytävän 103 kotelorakenteesta (nokimuodostumia). Ilmavuodot 
todettiin merkkiainekokeella. 
 
 
Alla olevissa valokuvissa on esitetty esimerkkivalokuvia läpivientikohdista ja kotelorakenteista.  
 

           
Kuvat 67 ja 68. Sähköasennusten välipohjan läpiviennit kuvattuna tilasta P02. 
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Kuvat 69 ja 70. Sähköasennusten kotelorakenne tilassa 102. 
 

           
Kuvat 71 ja 72. Putkiasennusten välipohjan läpiviennit kuvattuna tilasta P02. 
 

           
Kuvat 73 ja 74. Putkiasennusten välipohjan läpiviennit kuvattuna käytävän 103 kotelorakenteesta. 
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Kuvat 75 ja 76. Valokuvia merkkiainekoejärjestelyistä, vas. kohta 6. ja oik. kohta 3. Punaisella havaittu 
epätiiveyskohta ja sinisellä nuolella merkkiaineen syöttökohta. 
 

    
Kuvat 77 ja 78. Valokuvia merkkiainekoejärjestelyistä, vas. kohta 4 ja oik. kohta 7. Punaisella havaittu 
epätiiveyskohta ja sinisellä nuolella merkkiaineen syöttökohta. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

X. = Merkkiaineen syöttökohta. 

= Pistemäinen vuotokohta. 

= Viivamainen vuotokohta. 

Kuva 79. Merkkiainekokeiden paikannuskaaviot, 1. kerros. 
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5. 

8. 
6. 7. 

X. = Merkkiaineen syöttökohta. 

= Pistemäinen vuotokohta. 

= Viivamainen vuotokohta. 

Kuva 80. Merkkiainekokeiden paikannuskaaviot, 2. kerros. 
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Luokka 208 
 
Luokassa 208 (entinen opettajan huone) aistittiin kreosootin hajua ja luokan edustalla käytävällä 
öljyperäistä hajua. Öljyperäisen hajun syynä on arvion mukaan kulkeuma kellarikerroksesta. 
Kreosootin haju kulkeutuu arvion mukaan välipohjarakenteessa olevasta pikieristeestä, jossa sitä on 
ko. rakenteessa todettu esiintyvän.  
 

           
Kuva 81. Yleiskuva tilasta 208.                                                 Kuva 82. Tilan 208 poistoilmaventtiili. 
 

5.4.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 

Alkuperäisen, vuonna 1903 valmisteen rakennuksen välipohjarakenteena betonirakenteinen 
yläpinnastaan pikieristetty alalaattapalkisto, jossa on täytemateriaalina olkea, hiekkaa yms.   
Poikkeuksena entisen kirjaston lukusali (nyk. lka 205), jossa välipohjarakenteessa ei havaittu 
betonirakennetta. Välipohjan täytemateriaalissa esiintyi poikkeavaa hajua ja rakenneavauskohdissa 
havaittiin voimakasta kreosootille tyypillistä hajua. Kreosootin hajun lähteeksi osoittautui 
alalaattapalkiston pikieristeet ja tervapahvit. 
 
Luokassa 208 (entinen opettajan huone) aistittiin kreosootin hajua ja luokan edustalla käytävällä 
öljyperäistä hajua. Kreosootin haju kulkeutuu arvion mukaan välipohjarakenteessa olevasta 
pikieristeestä, jossa sitä on ko. rakenteessa todettu esiintyvän. Lattian muovilaatat on asennettu 
suoraan alkuperäisen puulautalattian päälle ilman tasoite- ja magnesiamassakerrosta, jolloin 
rakenteen ja sen liittymien ilmanpitävyys poikkeaa muista havainnoiduista tiloista. Lisäksi tilan 
seinään on upotettu sähkökeskus ja -rasia, joiden läpivientien kautta saattaa olla ilmayhteys 
välipohjarakenteeseen.  Tilassa ei ole tilakohtaista ilmanvaihtokonetta; luokassa on 
poistoilmaventtiili ja tuloilma otetaan ovessa olevan siirtoilmasäleikön kautta käytävästä. 
Välipohjarakenteen epätiiviyden ja vähäisen ilmanvaihtuvuuden vuoksi tilan kreosootin pitoisuus 
nousee tasolle, jossa se on aistinvaraisesti havaittavissa. 
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Vuonna 1947 valmistuneessa laajennusosassa on Luostarinkadun puoleisissa tiloissa 
välipohjarakenteena täyttökerroksellinen kaksoisbetonilaattapalkisto, muutoin em. laajennuksessa 
on välipohjarakenteena havaintojen mukaan umpibetoniholvi. Kaksoisbetonilaattarakenteen 
täyttömateriaalina on rakennusajalle tyypilliseen tapaan suoturvetta tms., eikä välipohjan 
muottilautoja ole rakennusaikakaudelle tyypilliseen tapaan purettu. Rakenneavauskohdista 
tehtyjen havaintojen mukaan täyttömateriaalissa esiintyi poikkeavaa hajua. 
 
Täyttökerroksellisten ala- ja kaksoislaattapalkistorakenteisten välipohjien täytemateriaaleissa 
esiintyy paikoin mikrobikasvua sekä qPCR- että suoraviljelymenetelmällä tehtyjen 
mikrobimääritysten perusteella. Osassa täytemateriaaleista esiintyy qPCR-menetelmällä tehdyssä 
mikrobimäärityksessä mikrobikasvua, mutta ei elinkykyisiä itiöitä suoraviljelymenetelmällä tehdyssä 
mikrobimäärityksessä. Välipohjarakenteista todettiin merkkiainekokeella ilmayhteyksiä sisätiloihin 
ja välipohjasta on havaittu useita ilmavuotoreittejä (mm. halkeamia). Havaintoja täyttökerrosten ja 
sisäilman välisestä ilmayhteydestä tukevat aikaisemmin tehdyn tutkimuksen tulokset; 
tutkimuksessa Kontrollimittaukset – VOC- ja mikrobi-ilmanäytteet (Insinööritoimisto Raksystems Oy 
28.06.2019), on todettu tilojen 201, 301A ja 205 sisäilmasta otettujen näytteiden 
mikrobimääritysten tulosten olevan kouluympäristössä poikkeavat ja tulosten on tulkittu viittaavan 
epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. 
 
Käyttöä turvaavana toimenpide-ehdotuksena esitetään välipohjien liittymien ja läpivientikohtien 
tiiveyden varmistamista sekä korjaamista. Lisäksi käytössä oleviin tiloihin suositellaan ylä- ja 
tasopölyjen siivousta sekä sisäilman puhdistusta, jotta ennen rakenteiden tiiviyden parantamista 
sisäilmaan kulkeutuneet epäpuhtaudet saadaan poistettua. Tilan 208 käyttöä ei suositella ennen 
tilan peruskorjausta. Työterveyslaitoksen julkaisun ”Homeettomaksi siivous ja irtaimiston 
puhdistus” mukaan epäpuhtauksien poistamiseksi huoneilmasta, voidaan käyttää H13 HEPA-
suodattimella varustettua tai vastaavan erotusasteen omaavaa ilmanpuhdistajaa. 
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5.5 Yläpohja ja vesikatto 

5.5.1 Rakenteet 

 
Vesikattomuotona on pääosin harjakatto ja pulpettikatto sekä vähäisin osin tasakatto (vuonna 1939 
valmistuneessa moottorilaboratoriossa). Vesikatteena on saumattu peltikate ja vuonna 1947 
valmistuneessa laajennusosassa on syksyllä 2018 asennettu huopakate.  
 

      
Kuvat 83 ja 84. Vesikattoa. Vasemmassa kuvassa 1947 valmistuneen laajennussiiven uusittua vesikattoa ja 
oikeassa kuvassa alkuperäisen rakennuksen konesaumattua peltikattoa. 
 

       
Kuvat 85 ja 86. Tasakattoa vuonna 1939 valmistuneessa laajennuksessa. 
 
Alkuperäisen rakennuksen yläpohjarakenteesta selvitettiin tässä tutkimuksessa se, onko 
yläpohjarakenteen lämpöeristeenä käytetty orgaanista lämpöeristettä, josta voisi tapahtua 
ilmavirtauksia sisätiloihin esim. poikkeuksellisilla sääolosuhteilla.  
 
Vuonna 1947 valmistuneen laajennussiiven yläpohja on havaintojen ja käytössä olevien asiakirjojen 
mukaan betonirakenteinen alalaattapalkisto yläpuolisella turve-eristeellä ja palopermannolla, jonka 
päälle on asennettu lisälämmöneristeeksi mineraalivillaa. Laajennussiiven yläpohjaa on tarkemmin 
käsitelty vesikaton tarkastusraportissa (Vahanen 21.06.2018). 
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Kuvat 87 ja 88. Yleiskuvia ullakkotiloista alkuperäisessä, vuonna 1903 valmistuneessa, rakennuksessa. 
 

5.5.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Alkuperäinen peltikate on huoltomaalauksen ja -kunnostuksen tai uusimisen tarpeessa; 
maalipinnoite hilseilee, vesikatteen ylösnostoissa on epätiiveyttä. Tasakattoisilla osuuksilla 
vesikaton uusiminen peruskorjauksen yhteydessä on ajankohtainen. 
 

Alkuperäisen rakennuksen yläpohjaan tehdyn porauksen/rakenneavauksen perusteella yläpohja on 
tiiliholvirakenteinen. Holvirakenteen päälle on asennettu lämmöneristeeksi mineraalivillaa. 
Lämmöneristeen tai muiden rakennekerrosten vahvuuksia ei selvitetty.  
 

 
 
 
 

Yläpohjarakenteen selvitys 

Kuva 89. Paikantamiskaavio yläpohjan rakenneselvityskohdasta. 
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Kuva 90. Yläpohjan rakenneavausten paikantamiskaavio vuoden 1947 laajennuksessa. 
 
Luokkien 137 ja 138 sisäkattojen paikallisista vauriokohtia on esitetty alla olevissa valokuvissa sekä 
sijainnit alla olevassa paikantamiskaaviossa. 
 

YP2 YP1 
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Kuvat 91 ja 92. Uusittuja sisäkattoverhouslevyjä luokissa 137 (vas.) ja 138 (oik.) levyissä maalattuja kohtia 
uusittujen kattolevyjen vieressä (sinisellä katkoviivalla). 
 
Luokassa 137 todettiin uusitun sisäkattoverhouksen takana kosteusvaurioitunutta lastulevyä. Em. 
levyn takana on sähköjohtojen läpivientikohta, josta havaittiin aistinvaraisesti ja merkkisavulla 
selvää ilmavuotoa. Ilmavuodon arvioitiin kulkeutuvan seinän takana olevasta siivouskomerosta. 
Kosteusvaurioituneesta lastulevystä otetun materiaalinäytteen suoraviljelymenetelmällä tehdyn 
mikrobimäärityksen tulos viittaa vaurioon ja qPCR-menetelmällä tehdyn määrityksen tuloksena on 
epäily mikrobikasvusta. Seinän toisella puolella olevassa siivouskomerossa on luokan vastaisen 
seinän yläosassa kosteuden aiheuttamia valumajälkiä, joiden arvioidaan aiheutuneen vesikaton tai 
sen liittymien vuodoista ennen vesikatteen uusimista. 
 

           
Kuvat 93 ja 94. Sisäkaton avauskohdassa luokassa 137 vaurioitunutta lastulevyä ja sähköputkien kohdalla 
ilmavuotoa luokkaan. Vasemmassa kuvassa näkyvä putki poistoilmakanava. 
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Luokan 138 sisäkatossa uusitun kattolevyn vierustalla olevien maalausjälkien arvioidaan liittyvän 
vesikattovuotoihin. Maalausjälkien kohdalla on arvion mukaan sijainnut alkuperäisiä, yläpohjan 
betonivaluun upotettuja, sähköasennuksia (sähköjohtojen ja -lamppujen). Auditorion sisäkatossa 
todettiin lämpökameralla tehdyllä tarkastelulla ilmavuotoa yläpohjasta. Sisäkattoon tehtiin 
rakenneavaus, josta todettiin ilmayhteyskohtia (aukkoja betonivalussa) yläpohjan lämpöeristeisiin; 
yläpohjan lämpöeristeenä olevaa turvetta oli valunut sisäkattoverhouslevyjen päälle. Betonivalussa 
olevat aukot ovat arvion mukaan syntyneet alkuperäisiä sähköasennuksia purettaessa. Turpeessa 
esiintyi poikkeavaa hajua.  
 

    
Kuvat 95 ja 96. Auditorion sisäkattoa ja rakenneavausta. 
 

           
Kuvat 97 ja 98. Rakenneavauskohdassa sisäkattoverhouksen päälle valunutta turvetta ja betoniholvin 
aukkoa. 
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Sisäkattoverhousten ja seinien liittymissä esiintyy ilmavuotojen aiheuttamia nokimuodostumia. 
Näiden arvioidaan syntyneen pääosin ennen ilmanvaihdon säätötoimenpiteitä ja rakenteiden 
tiivistyskorjauksia, jotka on tehty aikaisemman kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen 
jälkeen (Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Insinööritoimisto Raksystems Oy 15.04.2018)  
 
Sisäkattoverhousten ja seinien epätiiviyskohtia 
tiivistetty muiden tiivistyskorjausten yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

           
Kuva 101.Ilmavuotoja sisäkatosta tilassa 206.                       Kuva 102. Ilmavuotoja sisäkatosta tilassa 139.
  

            
Kuva 103. Ilmavuotoja sisäkatosta luokassa 137.                 Kuva 104. Ilmavuotoja sisäkatosta luokassa 137 

Kuva 99. Tiivistyksiä tilassa 205. 
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Kuva 105 ja 106. Ilmavuotoja sisäkatosta luokassa 207. 
 

           
Kuva 107.Ilmavuotoja sisäkatosta wc:ssä 134.  Kuva 108. Ilmavuotoja tilan terv. hoit. katossa (tila 205_206). 
 
Alkuperäisen rakennuksen ja 1947 valmistuneen laajennusosan vesikaton liittymässä ulkoseinään 
on pellityksen ylösnostokohdassa epätiiveyskohta (rappaus irronnut), josta sadevesiä pääsee 
yläpohja- / sisäkattorakenteisiin. Liittymäkohdassa on sisäkatossa valumajälkiä ja kosteuden 
paisuttamia sisäkattoverhouksia. Alla olevissa valokuvissa on esitetty vuotokohtaa ja sen 
paikannuskuvia. 
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Kuva 109 vesikaton liittymästä, jossa rappaus irronnut.    Kuva 110. Vuotokohdan paikantamispiirros. 
 

           
Kuvat 111 ja 112. Sisäkatossa kosteusvaurio ja valumajälkiä alkuperäisen rakennuksen ja 1947-laajennusosan 
liittymässä. Vasen kuva paikannuskuva ja oikea lähikuva vauriosta. 
 

5.5.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 
Koska korjaamattomia kosteusvaurioita pidetään toimenpiderajan ylittävinä tekijöinä, esitetään 
toimenpide-ehdotuksena vaurioituneiden sisäkattoverhousten uusimista ja yläpohjan betoniholvin 
reikien tiivistämistä tiloista 137…145. Alkuperäisen rakennuksen ja 1947 valmistuneen 
laajennusosan vesikaton liittymä suositellaan tiivistettäväksi vesitiiviiksi ja sisäkattojen 
vaurioituneet materiaalit uusittaviksi. 
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5.6 Lattioiden pintarakenteet 

5.6.1 Rakenteet 

 
Lattiapinnoitteina on käytetty muovilaattoja ja 
muovimattoa. Osassa tiloista on muovilaatat, 
osissa muovimatto ja osissa on käytetty molempia. 
Käytävillä ja portaissa on lattiapinnoitteena 
pääosin hiottua mosaiikkibetonia.  
 
 
 
  
  
 

5.6.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Muovilaatat ja kiinnitysliima sisältävät asbestia. Muovilaatat on asennettu osassa tiloissa 
alkuperäisen ponttilautalattian päälle ja osassa tiloissa alkuperäisen ponttilautalattian päälle 
asennetun asbestia sisältävän magnesiamassan päälle. 
 
Muovilaattojen havaittiin paikoin olevan irti alustastaan. Tässä tutkimuksessa ei kartoitettu 
irtonaisia laattoja. Muovilaattojen alla havaittiin aistinvaraisesti mikrobi- tai leväkasvustoa. 
Muovilaattojen alusmateriaalista pistokoeluontoisesti otetuissa näytteissä esiintyi qPCR-
menetelmällä epäily mikrobikasvusta tai selvää mikrobikasvua 67 %:ssa näytteistä, mutta 
suoraviljelymenetelmän perusteella näytteissä ei esiinny mikrobikasvua (elinkykyisiä itiöitä). 
Näytteet otettu tiloista 105, 116, 205, 206, 207 ja 209. Näytteenottokohdat on esitetty liitteenä 
olevassa paikantamispiirroksessa. Mikrobikasvun arvioitiin johtuvan lattioiden pesuvesistä 
aikaisempien, runsaaseen vedenkäyttöön perustuvien, siivouskäytäntöjen vuoksi. 
 

Kuva 113. Lattiapinnoitteita. 
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Kuvat 114 ja 115. Muovilaattojen alla olevaa mikrobi- tms. kasvustoa (vas. kuva tilasta 210, oikea kuva tilasta 
207). 
 

           
Kuvat 116 ja 117. Muovilaattojen alla olevaa mikrobi- tms. kasvustoa (vas. kuva tila 119, oikea kuva 
apulaisrehtorin kansliasta). 
 
Korjausten yhteydessä muovilaattoja ja irronneita muovilaattoja on korvattu muovimatolla. Tiloissa, 
joissa kateederi on purettu, on sen tilalle asennettu muovimatto. 
 

             
Kuvat 118 ja 119. Esimerkkikuvia lattiapinnoitteista; muovilaattoja korvattu muovimatolla. 
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5.6.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

 
Irtonaiset muovilaattojen alla olevien epäpuhtauksien vuoksi tulisi irtonaiset muovilaatat kartoittaa 
systemaattisesti ja kiinnittää uudelleen tai korvata esim. muovimatolla. 
 
 
 

5.7 Öljyperäinen haju 

Pohjakerroksessa sijaitsevassa moottorilaboratoriossa on 
voimakas moottori- tms. öljyn haju. Tila on rakennettu 
vuonna 1939 alkuperäisen rakennuksen yhteyteen. 
Alkuperäisen rakennuksen moottorilaboratorion kohdalla 
olevat ikkuna- ja oviaukot on suljettu.  
 
Moottorilaboratoriota lähellä sijaitsevissa tiloissa, mm. 
pohjakerroksen käytävällä ja esiintyy öljyperäistä hajua, jota 
havaittiin myös ylemmissä kerroksissa porraskäytävällä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moottorilaboratorion läheisyydessä sijaitsee luokka P38. Tilat on esitetty jäljempänä olevassa 
paikantamiskaaviossa. Luokassa ei ole tilakohtaista ilmanvaihtokonetta; luokassa on 
poistoilmaventtiili ja tuloilma otetaan ovessa olevan siirtoilmasäleikön kautta käytävästä. Luokan 
kohdalla käytävässä aistittiin öljyperäistä hajua. Öljyperäistä hajua on havaittu vastaavalla alueella, 
mm. luokassa P38 ja käytävällä, myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Kontrollitutkimukset VOC- ja 
mikrobi-ilmanäytteet, Raksystems 28.06.2019). Tilaajalta saadun tiedon mukaan käyttäjän kanssa 
on sovittu, että luokan P38 ovea pidetään auki riittävän tuloilmamäärän saamiseksi. Käyttäjiltä 
saatujen tietojen mukaan korvausilmaa tilaan tulee myös ikkunoiden kautta ulkoa vuotoilmana, 
mikä on havaittu vedon tunteena ja sisätiloihin tulevana pakokaasun hajuna. 
 
Vastaava tilanne ilmanvaihdon suhteen on kolmannen kerroksen opettajan huoneessa 308, jossa on 
ainoastaan poistoilmaventtiili. Tilan edustalla portaikossa aistittiin tutkimusajankohtana ajoittain 
lievää öljyperäistä hajua. Tilan tuloilma tulee ovessa olevan siirtoilmasäleikön kautta 
porraskäytävästä, joka on yhteydessä luokan P38 edustalla olevaan käytävään. Porraskäytävä 131 
oli hetkellisen paine-eromittauksen perusteella lievästi alipaineinen (-0,5 Pa) pohjakerroksen 

Kuva 120. Moottorilaboratorio. 
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käytävään. Ensimmäisen kerroksen kohdalla porraskäytävä 131 oli hieman alipaineinen (-2 Pa) 
käytävään 132.  
 
Öljyn hajun kulkeutumiseen vaikuttavat rakennuksen painesuhteet. Rakennuksen painesuhteisiin 
vaikuttavat mm. käytöstä poistettujen tilojen ali- ja ylipaineisuus. Laivalaboratorio (P47) ja 
talonmiehen asunto on alipaineistettu. Alipaineisuuden vuoksi käytävän ilma kulkeutuu em. tiloihin. 
Ilmavirtojen mittauspöytäkirjan (M. Ventti 13.08.2018) mukaan laivalaboratorio on alipaineistettu -
5 Pa A osan käytävään nähden. Tutkimushetkellä paine-ero oli tätä suurempi (n. -13 Pa). Entiseen 
keittiöön (P28) johdetaan tuloilmaa, joka puhaltaa väliovessa olevan siirtoilmasäleikön kautta 
käytävään. Laivalaboratorion alipaineisuus ja pohjakerrokseen tilasta P28 johdettava tuloilma 
ohjaavat öljyn hajua porraskäytävää 131 kohti ja luokan P38 edustalle. 
 
Talonmiehen asunnon alapuolella olevissa tiloissa on voimakas kreosootin haju. Hajun lähteenä on 
välipohjarakenteen pikieriste. Tilojen alipaineisuus voimistaa hajun kulkeutumista. Myös 1. 
kerroksen talonmiehen asunnossa on aistittavissa kreosootin hajua. 
 

    
Kuvat 121 ja 122. Yleiskuva kemian luokasta (P21) ja lattiakaivoa. Tilaa ei käytetä opetukseen. 
 
Suunnitelma-asiakirjojen perusteella alkuperäiset öljysäiliöt ovat sijainneet rakennuksen 
ulkopuolella alla olevaan piirrokseen merkityllä alueella. Säiliöt ovat todennäköisesti sijainneet 
maan alla. Säiliöiden olemassaolo ja mahdolliset vuodot maaperään tulee selvittää sekä arvioida 
öljyn hajun kulkeutumisen mahdollisuutta sisätiloihin. 
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Kuva 123. Paikannuskaavio pohjakerroksen tiloista. Sinisillä nuolilla kuvataan ilmavirtausten suuntia. 
 
 
Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset 
 
Öljyn hajun lähde tulisi selvittää lisätutkimuksin ja estää öljyn hajun kulkeutuminen käytössä oleviin 
tiloihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luokka P38 Laivalaboratorio 
alipaineistettu. 

Entisestä keittiöstä kautta 
johdetaan tuloilmaa käytävään. 

Talonmiehen 
asunto 

Moottorilaboratorio 

Nuoli kuvaa 
ilmavirtauksen 
suuntaa. 

Alkuperäiset öljysäiliöt 
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6 IV-JÄRJESTELMIEN TUTKIMUSTEN TULOKSET 

Kohteen ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, jossa luokka – ja 
huonetilojen korvausilma on tullut ovissa tai niiden yläpuolella olevista siirtoilmasäleiköistä. 
 
Ilmanvaihtoa on parannettu asentamalla käytössä oleviin tiloihin tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet 
(Swegon) ja toimistokäytössä oleviin tiloihin on asennettu tuloilmalämmitin. Osaan tiloihin (038, 
102, 107, 202, 205_206, 208) tuloilma tulee edelleen käytävältä oviin tai ovien yläpuolelle 
asennettujen siirtoilmasäleikköjen kautta. Käytäviin johdetaan ilmaa erillisillä tuloilmailmakoneilla. 
Ilmamäärien mittaukset ja säädöt on tehty 13.08.2018 (M. Ventti Oy). Lisäksi ilmanvaihtoon on tehty 
muutoksia, joilla estetään käytöstä poistettujen tiloista tapahtuvat ilmavirtaukset käytössä oleviin 
tiloihin.  
 
Käytössä olevien luokkien ja huonetilojen ilmanvaihtojärjestelmät sekä aistinvaraiset havainnot 
luokkien ja huonetilojen ilmanvaihdosta on koottu alla olevaan taulukkoon. Havainnot on tehty 
viikonlopun aikana lukuun ottamatta luokkaa K38, jonka havainnot on tehty oppitunnin aikana. 
 
Taulukko 4. Ilmanvaihdon järjestäminen tiloittain. 

 

TILA ILMANVAIHDON TOTEUTUS HUOMIOT
Pohja-kerros            038 poisto, tulo oven kautta ILMANLAATU HEIKKO, ÖLJYPERÄINEN HAJU KÄYTÄVÄLLÄ

1. krs              ruokala 101 IV-kone
opet.huone 102 poisto, tulo oven kautta

luokka 105 IV-kone
luokka 106 IV-kone

vararehtori 107 poisto, tulo oven kautta
apulaisrehtori tuloilmalämmitin, hormipoisto

koulusihteeri 116 tuloilmalämmitin, hormipoisto
opet.huone 117 IV-kone

Luokka 118 IV-kone
Luokka 119 IV-kone
Luokka 130 IV-kone
Luokka 137 IV-kone
Luokka 138 IV-kone EI PÄÄLLÄ
Luokka 139 IV-kone

auditorio 140 koneellinen tulo-/poisto
2. krs          luokka 201A IV-kone

luokka 201B IV-kone TEHOSTUI LUOKKAAN TULLESSA
opet.huone 202 poisto, tulo oven kautta

luokka 205 IV-kone EI PÄÄLLÄ
terv.hoit. 205_206 poisto, tulo oven päältä

luokka 206 IV-kone
luokka 207 IV-kone
luokka 208 poisto, tulo oven päältä KREOSOOTIN HAJU
luokka 209 IV-kone
luokka 210 IV-kone
luokka 217 IV-kone

3. krs                  luokka 301A IV-kone EI PÄÄLLÄ
luokka 301B IV-kone EI PÄÄLLÄ

opet.huone 302 poisto, ei tuloa TURPEEN/SAMMALEN HAJU
luokka 304 IV-kone

erityisopetus 308 poisto, ei tuloa VOIMAKAS POISTO/ALIPAINEINEN



        Sivu 58 / 103 
 

 
 

 

 
Luokkatiloihin on asennettu tilakohtaisen 
ilmanvaihtokoneet (Swegon). Ilmanvaihtokoneet 
on varustettu liiketunnistimella, joka ohjaa 
ilmanvaihtokoneen toimimaan täydellä teholla. 
Muina aikoina ilmanvaihtokoneet käyvät puolella 
teholla. 
 
 
 
 
 
                          Kuva 124. Tilakohtainen ilmanvaihtokone. 

                            
Tiloihin, joihin on asennettu tilakohtainen ilmanvaihtokone, 
on aikaisemman järjestelmän tulo- ja 
poistoilmanvaihtokanavat suljettu tiiviisti ja asianmukaisesti. 
 

         
Kuvat 125 ja 126. Suljettuja vanhan koneellisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmakanavia. 
 
Ilmanvaihtokoneissa havaittiin huoltotarpeita; osassa koneita oli huoltoväli ylittänyt hälytysrajan, 
osa koneista oli pois käytöstä ja osassa ei liiketunnistimeen perustuva tehostus ei toiminut.   
 
Ilmanvaihtokoneisiin ja suodattimiin (EU7) on havaintojen mukaan kerääntynyt vähäisiä määriä 
epäpuhtauksia, millä ei ole vaikutusta sisäilman laatuun.  
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Kuvat 127 ja 128. Ilmanvaihtokoneissa havaittiin huoltotarpeita. 
 

            
Kuva 129. Tilakohtainen ilmanvaihtokone.                           Kuva 130. Iv-koneeseen kerääntynyttä pölyä. 
 

             
Kuva 131. Ilmanvaihtokoneeseen kerääntynyttä pölyä.     Kuva 132. Suodatin. 
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Kuvat 133 ja 134. Ilmanvaihtokoneen ympäristössä tulisi olla vapaata esteetöntä tilaa. 
 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilma otetaan 
rakennuksen ulkoseinään asennetun poisto- ja 
tuloilmakotelon kautta. Poisto- ja tuloilma-
aukkojen läheisyydestä johtuen tuloilmaan 
saattaa sekoittua sisätiloista poistettavaa ilmaa. 
Tällä ei kuitenkaan arvioitu olevan merkittävää 
vaikutusta sisäilman laatuun. 
 
 
 
 
 
Apulaisrehtorin ja koulusihteerin huoneisiin on 
asennettu suodattimilla ja lämpövastuksella 
varustetut tuloilmalämmittimet (Vallox). Näissä 
tiloissa poistoilmaventtiilit ovat kiinni, mikä 
vähentää tuloilmalämmittimen kautta tulevan 
ilman määrää. Suositellaan tarkastamaan 
ilmamäärät muiden ilmanvaihtoon liittyvien 
huoltotoimenpiteiden yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 135. Poisto- ja tuloilma-aukot. 

Kuva 136. Tuloilmalämmitin. 



        Sivu 61 / 103 
 

 
 

 

 
Ovissa tai niiden yläpuolella olevissa 
siirtoilmasäleiköissä on ääneneristeenä 
mineraalivillaa, josta saattaa vapautua 
mineraalikuituja sisäilmaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkuperäisen rakennuksen poistoilmakone 
(valmistumisvuosi 1969) sijaitsee ullakolla. 
Poistoilmakoneen toiminnassa ei havaittu 
puutteita. Poistoilmakoneet on säädetty 
toimimaan asetetuille nopeuksille 
ympärivuorokautisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilan P28 tuloilmakoneen tuloilmanottoaukko on 
osin tukkeutunut ja tuloilmanottokanavaan on 
mahdollista kulkeutua sadevesiä ja tuiskulunta, 
mikä on tavanomaista kohteen tyyppiselle 
tuloilmanottoaukolle. Suositellaan tuloilmaotto-
aukon puhdistamista.  
 
 
 
 
 
 

Kuva 138. Siirtoilmasäleikön mineraalivillaa. 

Kuva 139. Poistoilmakone. 

Kuva 140. Tuloilmakanava. 
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
ilmanvaihtokoneita oli kytketty tarkastushetkellä pois päältä ja vain osassa tiloista havaittiin 
ilmavaihtokoneen tehostuvan luokkaan mennessä. Ilmanvaihtokoneissa havaittiin huoltotarpeita; 
osassa koneita oli huoltoväli ylittänyt hälytysrajan, osa koneista oli pois käytöstä ja osassa ei 
liiketunnistimeen perustuva tehostus ei toiminut.  Toimenpidesuosituksena on tilakohtaisten 
ilmanvaihtokoneiden toiminnan tarkastus. 
 
Apulaisrehtorin ja koulusihteerin huoneisiin suositellaan tarkastamaan ilmamäärät muiden 
ilmanvaihtoon liittyvien huoltotoimenpiteiden yhteydessä 
 
Tilan P28 tuloilmakoneen tuloilmanottoaukko suositellaan puhdistettavaksi. 
 
Käyttäjiä tulisi tiedottaa siitä, että ilmanvaihtokoneiden tulo- ja poistoilmakanavia ei tukita esim. 
säilyttämällä konetta vasten irtaimistoa ja että ilmanvaihtokoneet tulee pitää päällä. 
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7 SISÄILMAN OLOSUHDE- JA EPÄPUHTAUSMITTAUSTEN TULOKSET 

7.1 Yleistä 

Olosuhdemittauksessa on käytetty tilaajan omistamaa ja kohteessa valmiiksi olevaa Smartwatcher 
– olosuhdemittausjärjestelmää. 
 
Olosuhdemittausten mittaustulokset ovat ajanjaksoilta 25.10. – 08.11.2019 (tilassa 116 poikkeavasti 
01.11. – 08.11.2019 ja tilassa 139 poikkeavasti 28.10. – 08.11.2019) sekä 08.11. – 22.11.2019 (tilassa 
217 poikkeavasti 22.11. – 29.11.2019) 
 
Ajanjaksolla 25.10.2019 – 08.11.2019 mittaustulokset ovat vuoden 1947 laajennussiiven tiloista 
137…145, joissa tilaajalla oli jatkuvatoiminen olosuhdeseurantamittaus. Ajanjaksolla 08.11.2019 – 
22.11.2019 mittauspisteet pyrittiin valitsemaan siten, että mittaustulosten perusteella voidaan 
mahdollisimman kattavasti arvioida koko rakennuksen olosuhteita (esim. paine-eroja rakennuksen 
eri kerroksissa ja siivissä), mittaukset tehtiin tiloista 106, 137, 20 ja 217. 
 
Alla olevissa paikantamiskaavioissa on esitetty mitatut tilat mittausjaksoittain.  
 

 
Kuva 142. Paikannuskaavio ajanjakson 25.10.2019 – 08.11.2019 mittauskohteista, 1. krs. 
 
 
 
 

137 138 139 145 137 = Mitattava tila 

106 
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Kuva 143. Paikannuskaavio ajanjakson 08.11.2019 – 22.11.2019 mittauskohteista, 1. krs. 
 

 
Kuva 144. Paikannuskaavio ajanjakson 08.11.2019 – 22.11.2019 mittauskohteista, 2. krs. 
 

137 

106 

137 = Mitattava tila 

205 

137 = Mitattava tila 

217 
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7.2 Paine-eromittaukset 

Fysikaalisten olosuhteiden mittauksissa tarkasteltiin paine-eroa ulkovaipan yli hetkellisillä ja 
jatkuvatoimisilla olosuhdemittauksilla. Hetkellisiä paine-eromittauksia tehtiin kenttätutkimusten 
yhteydessä. 
 
Olosuhdemittausten mittaustulokset ovat ajanjaksoilta 25.10. – 08.11.2019 (tilassa 116 poikkeavasti 
01.11. – 08.11.2019 ja tilassa 139 poikkeavasti 28.10. – 08.11.2019) sekä 08.11. – 22.11.2019 (tilassa 
217 poikkeavasti 22.11. – 29.11.2019) 
 
Painesuhteisiin kokonaisuudessaan vaikuttavat ilmanvaihto, ilman lämpötilaerot sekä tuuli. 
Ilmanvaihdon vaikutus riippuu ilmanvaihtojärjestelmästä ja sen säädöistä sekä kunnosta. Ilman 
lämpötilaerot muodostavat ns. savupiippuvaikutuksen, jolloin rakennuksen yläosaan muodostuu 
ylipaine ja alaosaan alipaine. Savupiippuvaikutus on sitä voimakkaampaa, mitä kylmempää ulkoilma 
on. Korkeissa rakennuksissa savupiippuvaikutus on voimakkaampaa, kuin matalissa rakennuksissa. 
Tuulen vaikutus painesuhteisiin on satunnaista, mutta se on erityisesti huomioitava korkeissa 
rakennuksissa sekä tonteilla, jotka sijaitsevat tuulelle alttiilla paikoilla. 
 
Paine-eromittausten tulokset on esitetty alla mittausajankohdittain ja tiloittain. 
 
Seurantamittaus ajalla 25.10.2019 – 08.11.2019 
 
Paine-ero 25.10. – 08.11.2019, luokka 137. 

 
 
Paine-ero 25.10. – 08.11.2019, luokka 138. 
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Paine-ero 28.10. – 08.11.2019, luokka 139. 

 
 
 
Paine-ero 25.10. – 08.11.2019, luokka 140. 

 
 
 
 
 
Seurantamittaus ajalla 08.11.2019 – 22.11.2019 
 
 
Paine-ero 08.11. – 22.11.2019, luokka 106. 
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Paine-ero 08.11. – 22.11.2019, luokka 137. 
 

 
Paine-ero 08.11. – 22.11.2019, luokka 205. 

 
Paine-ero 22.11. – 29.11.2019, luokka 217. 
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Hetkelliset paine-eromittaukset 
 
Hetkellisillä paine-eromittauksilla selvitettiin rakennuksen sisäisiä painesuhteita eri tilojen välillä. 
Mittauksilla selvitetään ilmavirtauksia aiheuttavien paine-erojen suuruudesta. 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin käytöstä poistettujen ja alipaineistettujen tilojen sekä käytössä olevien 
tilojen välisiä painesuhteita hetkellisin paine-eromittauksin 05.10.2019. Mittauskohtien 
paikannuskaaviot on esitetty mittaustulosten alapuolella. 
 
Mittaustulokset olivat: 

- Mittauspiste 1: 

• käytöstä poistettu kellarissa sijaitseva käytävä K02 oli -25.5 Pa alipaineinen 
käytävään K20 

- Mittauspiste 2: 

• laivalaboratorio P47 oli -13 Pa alipaineinen pohjakerroksen käytävään 

- Mittauspiste 3: 

• talonmiehen asunnon alapuoliset tilat olivat -28 Pa alipaineisia 
porraskäytävään 123 

- Mittauspiste 4: 

• talonmiehen asunto oli -4 Pa alipaineinen porraskäytävään 123 

- Mittauspiste 5: 

• kellari oli -4 Pa alipaineinen tilan P29 edustan porraskäytävään 

- Mittauspiste 6: 

• tila P01 alipaineinen käytävään nähden -16.5 Pa 

- Mittauspiste 7: 

• vanha keittiö P28 oli +11.5 Pa ylipaineinen käytävään 

-  Mittauspiste 8: 

• rakennuslaboratorio P10 oli -5 Pa alipaineinen pohjakerroksen käytävään  
- Mittauspiste 9: 

• pohjakerroksen käytävän tuulikaappi -16.5 Pa alipaineinen pohjakerroksen 
käytävään 

- Mittauspiste 10: 
• audiorion 140 hätäpoistumistien porraskäytävä oli -9 Pa alipaineinen 

auditorioon nähden 
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Kuva 145. Paikannuskaavio kellarikerroksen paine-eroista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittauspiste 1. 
-25.5 Pa 
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Kuva 146. Paikannuskaavio pohjakerroksen paine-eroista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittauspiste 2: 
-13 Pa 

Mittauspiste 6: 
-16.5 Pa 

Mittauspiste 3: 
-28 Pa 

Mittauspiste 5: 
-4 Pa 

Mittauspiste 7: 
+11.5 Pa 

Mittauspiste 8: 
-5 Pa 

Mittauspiste 9: 
-16.5 Pa 
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Kuva 147. Paikannuskaavio 1. kerroksen paine-eroista. 
 
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Paine-eromittausten perusteella tilojen paine-erossa ulkovaipan yli ei ole tapahtunut merkittävää 
vaihtelua seurantamittausajalla. Tilan 205 painesuhteet ovat vaihdelleet lievästä ylipaineesta 
lievään alipaineeseen. Tilan 217 oli lähellä tasopainoa tai hieman ylipaineinen. Tila 137 on ollut 
lievästi alipaineinen koko seurantajakson ajan seurantajakson alun poikkeavaa alipaineisuutta 
lukuun ottamatta (-20 Pa).  Tilat 138, 139 ja 140 ovat olleet lähellä tasapainoa seurantajakson alun 
poikkeavaa alipaineisuutta lukuun ottamatta (tilassa 140 jopa -50 Pa). Syy mittausjakson alun 
poikkeavalle alipaineisuudelle ei tutkimuksessa selvinnyt.  
 

Seurantamittausten perusteella tilat eivät yksittäisiä poikkeustilanteita lukuun ottamatta ole 
merkittävästi alipaineisia. Merkittävä alipaineisuus aiheuttaisi ilman kulkeutumista rakenteiden 
epätiiviyskohdista ja ympäröivistä tiloista.  
 

Käytöstä poistetut tilat ovat alipaineistettuja, jotta niistä ei pääse tapahtumaan ilman kulkeutumista 
käytössä oleviin tiloihin. Käytöstä poistetut tilat ovat suunnitellun mukaisesti hetkellisten paine-
eromittausten perusteella alipaineisia ympäröiviin tiloihin nähden eikä niistä näin ollen kulkeudu 
ilmaa käytössä oleviin tiloihin. 

Mittauspiste 4: 
-4 Pa 

Mittauspiste 10: 
-9 Pa 
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7.3 Hiilidioksidipitoisuus 

Fysikaalisten olosuhteiden mittauksissa tarkasteltiin hiilidioksidipitoisuuksia jatkuvatoimisella 
olosuhdemittauksella. 
 
Olosuhdemittausten mittaustulokset ovat ajanjaksoilta 25.10. – 08.11.2019 (tilassa 116 poikkeavasti 
01.11. – 08.11.2019) ja 08.11. – 22.11.2019. 
 
Sisätiloissa hiilidioksidin lähde on ihmisen tuottama hengitysilma. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus 
kuvastaa ilmanvaihdon riittävyyttä suhteessa ihmisten aiheuttamaan kuormitukseen; 
hiilidioksidipitoisuuden perusteella voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä. Korkea 
hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa aiheuttaa tunkkaisuuden tunteen, väsymystä ja päänsärkyä.  
 
Hiilidioksidimittausten tulokset on esitetty alla mittausajankohdittain ja tiloittain. 
 
Seurantamittausten perusteella hiilidioksidipitoisuus vaihtelee tilojen käyttöasteen mukaisesti. 
Luokan 138 hiilidioksidipitoisuus on korkea säännöllisesti päivittäin. Mikä johtuu siitä, luokan 
ilmanvaihtokone on ollut kytketty pois päältä. 
 
 
Seurantamittaus ajalla 25.10.2019 – 08.11.2019 
 
Hiilidioksidipitoisuus 01.11. – 08.11.2019, tila 116. 
 

 
 
 
Hiilidioksidipitoisuus 25.10. – 08.11.2019, luokka 137. 
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Hiilidioksidipitoisuus 25.10. – 08.11.2019, luokka 138. 

 
 
Hiilidioksidipitoisuus 25.10. – 08.11.2019, luokka 139. 

 
 
Hiilidioksidipitoisuus 04.11. – 08.11.2019, luokka 140. 

 
 
Seurantamittaus ajalla 08.11.2019 – 22.11.2019 
 
Hiilidioksidipitoisuus 08.11. – 22.11.2019, luokka 137. 
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Hiilidioksidipitoisuus 08.11. – 22.11.2019, luokka 205. 

 
 
Hiilidioksidipitoisuus 08.11. – 22.11.2019, pohjakerroksen käytävä. 

 
Hiilidioksidipitoisuus 22.11. – 29.11.2019, luokka 217. 
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksen perusteella hiilidioksidipitoisuus ei nouse korkeaksi 
niissä luokkatiloissa, joissa ilmanvaihto on toiminnassa. Luokan 138 hiilidioksidipitoisuus ylittää 
toimenpiderajan säännöllisesti päivittäin. Mikä johtuu siitä, luokan ilmanvaihtokone on kytketty 
pois päältä (kts. luku 8 Iv-järjestelmien tutkimusten tulokset). 
 
Toimenpide-ehdotuksena esitetään ilmanvaihtokoneiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä sekä 
tarvittaessa ilmamäärien lisäämistä.  
 
 

7.4 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteuspitoisuus 

Fysikaalisten olosuhteiden mittauksissa tarkasteltiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, 
jatkuvatoimisella olosuhdemittauksella.  
 
Mittausajankohdat olivat 25.10. – 08.11.2019 (tilassa 116 poikkeavasti 01.11. – 08.11.2019) ja 08.11. 
– 22.11.2019. 
 
Sisäilman suhteellinen kosteus tarkoittaa sisäilmassa esiintyvän kosteuden prosenttiosuutta 
kyllästyskosteudesta mitatussa lämpötilassa. Sisäilman kosteus muodostuu ulkoilman kosteudesta 
sekä sisäilman kosteuslisästä. Kosteuslisä muodostuu ihmisen toiminnoista, kuten hengityksestä 
sekä veden käytöstä sisätiloissa. Toimistorakennuksissa kosteuslisä on yleensä noin 2 g/m³ -luokkaa 
ja asuinrakennuksissa noin 3 g/m³ -luokkaa. Ahtaissa ja huonon ilmanvaihdon tiloissa kosteuslisä voi 
olla yli 4 g/m³, mikä aiheuttaa riskin kosteuden tiivistymiseksi sisäpinnoille. Kosteuslisään vaikuttaa 
kosteuden tuotto tilassa, mikä tutkitun tilan kohdalla tarkoittaa pääasiassa ihmisten tuottamaa 
kosteutta. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihto sekä tutkittavan tilan tilavuus. Nämä seikat 
saavat aikaan sen, että suhteellinen kosteus voi poiketa, vaikka lämpötilat eri tilojen välillä olisivat 
likipitäen samat. 
 
Sisäilman suhteellisen kosteus vaihtelee ulkoilman suhteellisen kosteuden mukaan (ilmanvaihdossa 
ei ole jäädytystä tai kuivausta). Suhteellisen kosteuden arvot vaihtelivat seurantajaksolla 
käyttöasteesta riippuen välillä 18…55%. Suositeltava sisäilman suhteellisen kosteuden arvo on 
20…60%. 
 
Koulu/-työpäivän aikana lämpötilat olivat normaalilla tasolla lukuun ottamatta tilaa 138, jossa 
lämpötilat nousivat ajoittain korkeiksi. Tilassa 138 ilmanvaihtokone ei ole ollut päällä, mikä on 
aiheuttanut lämpötilan nousemisen. Tilassa 137 esiintyy seurantajaksolle yksittäinen hetki, jolloin 
lämpötila on noussut korkeaksi. 
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Lämpötilojen ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset on esitetty alla mittausajankohdittain ja 
tiloittain. 
Seurantamittaus ajalla 25.10.2019 (01.11.2019) – 08.11.2019 
 
Lämpötila 01.11. – 08.11.2019, tila 116. 

 
Suhteellinen kosteus 01.11. – 08.11.2019, tila116. 

 
 
Lämpötila 25.10. – 08.11.2019, luokka 137. 

 
 
Suhteellinen kosteus 25.10. – 08.11.2019, luokka 137. 
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Lämpötila 25.10. – 08.11.2019, luokka 138. 

 
 
 
Suhteellinen kosteus 25.10. – 08.11.2019, luokka 138. 

 
 
Lämpötila 25.10. – 08.11.2019, luokka 139. 

 
 
Suhteellinen kosteus 25.10. – 08.11.2019, luokka 139. 
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Lämpötila 04.11. – 08.11.2019, luokka 140. 

 
 
Suhteellinen kosteus 04.11. – 08.11.2019, luokka 140. 

 
 
 
Seurantamittaus ajalla 08.11.2019 – 22.11.2019 
 
Lämpötila 08.11. – 22.11.2019, luokka 137. 
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Suhteellinen kosteus 08.11. – 22.11.2019, luokka 137. 

 
 
Lämpötila 08.11. – 22.11.2019, luokka 205. 

 
 
Suhteellinen kosteus 08.11. – 22.11.2019, luokka 205. 
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Lämpötila 08.11. – 22.11.2019, pohjakerroksen käytävä. 

 
 
Suhteellinen kosteus 08.11. – 22.11.2019, pohjakerroksen käytävä. 

 
Lämpö 22.11. – 29.11.2019, luokka 217. 
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Suhteellinen kosteus 22.11. – 29.11.2019, luokka 217. 

 
 
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Sisäilman suhteellisen kosteus vaihtelee ulkoilman suhteellisen kosteuden mukaan (ilmanvaihdossa 
ei ole jäädytystä tai kuivausta). Suhteellisen kosteuden arvot vaihtelivat seurantajaksolla 
käyttöasteesta riippuen välillä 18…55%. Asumisterveysohjeen suosituksen mukaan sisäilman 
suhteellisen kosteuden tulisi olla 20…60%. 
 
Asumisterveysasetuksen mukaan opetustiloissa sisäilman lämpötilojen toimenpiderajat ovat 
lämmityskaudella 20…26°C. Koulu/-työpäivän aikana lämpötilat olivat em. mukaisia lukuun 
ottamatta tiloja 137 ja 138, lämpötilat ylittävät ajoittain oppilaitoksille asetetun toimenpiderajan. 
Tilassa 138 ilmanvaihtokone ei ole päällä, mikä on aiheuttanut lämpötilan nousemisen. 
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Toimenpide-ehdotuksena esitetään ilmanvaihtokoneiden tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä sekä 
ilmanvaihtokoneiden päällä pitämistä. 
 

7.5 Ylä- ja pintapölyt sekä pölyn koostumus 

Yläpölyillä tarkoitetaan tilojen yläosien rakenteissa ja laitteissa (mm. valaisimet) olevaa pölyä. 
Yläpölyjen siivous ei kuulu tavanomaiseen ylläpitosiivoukseen. 
 
Pölyn koostumus määritetään pinnoille laskeutuneesta pölystä otetusta pyyhintänäytteestä. 
Laboratorioanalyysein pyyhintänäytteestä tunnistettavia hiukkasia ovat mm. teolliset 
mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, asbestikuidut, kiviainespöly ja homeitiöt.  
 
Tasopinnoilla todettiin huomattavia määriä pölyä, hiekkaa yms. likaa. Osassa tiloista esiintyi pölyn 
koostumusmäärityksen perusteella runsaasti huonepölyä (pääasiassa tekstiili-, hilse- ja 
paperikuitupölyä). Huonepöly on leijuvaa ja laskeutuvaa pölyä, joka koostuu epäorgaanisista ja 
orgaanisista hiukkasista.  
 

         
Kuvat 148 ja 149. Tasopinnoilla esiintyvää pölyä. 
 

         
Kuvat 150 ja 151. Tasopinnoilla esiintyvää pölyä. 
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Kuvat 152 ja 153. Tasopinnoilla esiintyvää pölyä käytävällä 115. 
 
Kohteessa kerättiin tasopinnoilta neljä pölynäytettä ennen varsinaisia tutkimuksia, joista teetettiin 
pölynkoostumusanalyysi. Tutkimuksessa otettiin kymmenen pyyhintänäytettä. 
 
Tasopinnoilla olevassa pölyssä esiintyy pölyn koostumuksen määrityksen perusteella 
rakennusmateriaalipölyä, lasikuitua, teollisia mineraalikuituja, huonepölyä sekä karkeaa 
ulkoilmapölyä. 
 
Tiloissa 117, 202, 205, 208, 210 ja 217 esiintyy pölyn koostumuksen määrityksen perusteella 
runsaasti kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä ja lasikuituja määrinä (1-5 paino-%), jonka 
tiedetään aiheuttavan ärsytysoireita.   
 
Pohjakerroksen käytävästä (osa V) ja luokista 137, 210, 201B otetuissa näytteissä esiintyi runsaasti 
karkeaa ulkoilmapölyä. Ulkoilmapöly on pääasiassa kiviaines-, siite- ja hiekkapölyä. 
 
Alla olevissa taulukossa 5 ja 6 on koosteet pölyn koostumuksesta näytteenottotiloittain. 
Näytteenottopaikat on esitetty alla olevissa paikantamiskaavioissa. Pölynkoostumusanalyysien 
analyysivastaukset ovat liitteessä 1 ja 2. 
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Kuva 154. Pyyhintäpölynäytteiden paikannuskaavio, pohjakerros 
 

 
Kuva 155. Pyyhintäpölynäytteiden paikannuskaavio, 2. kerros 

1A 
 

2A 

3A 

4A 

1 

2 

3 

4 

5 
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Kuva 156. Pyyhintäpölynäytteiden paikannuskaavio, 1. kerros 
 
 
Taulukko 5. Alla olevassa taulukossa on esitetty kooste ennen varsinaisia tutkimuksia otettujen näytteiden 
pölyn koostumuksen määrityksen tuloksista. 

Tunnus Näytteenottopaikka Näytteen koostumus 
1A. Pohjakerroksen 

käytävä 
- Karkeaa ulkoilmapölyä runsaasti 
- Tavanomaista huonepölyä vähäisiä määriä 
- Teollisia mineraalikuituja < 1 paino-% (vuorivillaa) 

2A. Lka 137 - Karkeaa ulkoilmapölyä runsaasti 
- Tavanomaista huonepölyä vähäisiä määriä 
- Rakennusmateriaalipölyä vähäisiä määriä (kalkkipohjaista) 

3A. Lka 210 - Karkeaa ulkoilmapölyä runsaasti 
- Tavanomaista huonepölyä vähäisiä määriä 
- Rakennusmateriaalipölyä runsaasti (kalkkipohjaista) 

4A. Lka 201B - Karkeaa ulkoilmapölyä runsaasti 
- Tavanomaista huonepölyä runsaasti 
- Teollisia mineraalikuituja < 1 paino-% (vuorivillaa) 

 
 
 
 
 
 

6 7 8 

9 

10 
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Taulukko 6. Alla olevassa taulukossa on esitetty kooste tutkimuksessa otettujen näytteiden pölyn 
koostumuksen määrityksen tuloksista. 

Tunnus Näytteenottopaikka Näytteen koostumus 
1. Apulaisrehtorin huone, 

107 
- Teollisia mineraalikuituja 1…5 paino-% (lasikuitu) 
- Rakennusmateriaalipölyä runsaasti (kalkkipohjaista) 

2. Lka 105 - Tavanomaista huonepölyä 
3. Huone 117 - Tavanomaista huonepölyä 
4. Lka 118 - Tavanomaista huonepölyä 
5. Lka 130 - Tavanomaista huonepölyä 
6. Lka 201A - Tavanomaista huonepölyä 
7. Huone 202 - Teollisia mineraalikuituja 1…5 paino-% (lasikuitu) 

- Rakennusmateriaalipölyä runsaasti (kalkkipohjaista) 
8. Lka 205 - Teollisia mineraalikuituja 1…5 paino-% (lasikuitu) 

- Rakennusmateriaalipölyä runsaasti (kalkkipohjaista) 
9. Lka 208 - Rakennusmateriaalipölyä runsaasti (kalkkipohjaista) 
10. Lka 217 - Rakennusmateriaalipölyä runsaasti (kalkkipohjaista) 

 
 
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Rakennusmateriaalipölyn ja lasikuitujen lähteeksi arvioidaan tiloissa tiivistystöiden yhteydessä 
tehdyt tasoitteiden sekä lasikuitutapettien hionta- yms. korjaustyöt. 
 
Pölynäytteissä esiintyvä ulkoilmapöly kulkeutuu tiloihin ulkoa ikkunatuuletuksen, ilmanvaihdon 
kautta (suodattimien suodatusaste, suodatinkehikkojen tiiveys yms.) ja rakennuksen ulkovaipan 
epätiiviyskohtien kautta. 
 
Toimenpide-ehdotuksina esitetään 

- luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden tiiveyden tarkastamista 
- ylä- ja tasopölyjen siivousta sekä sisäilman puhdistusta 
- ylläpitosiivouksen tehostaminen 
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7.6 Mineraalivillakuitujen määrä tasopinnoilla 

Teollisia mineraalivillakuituja ovat keraamiset, eristevilla- ja lasikuidut, joiden lähteinä 
sisäympäristöissä ovat tavallisesti rikkoutuneet ilmanvaihtolaitteistojen äänenvaimentimet, 
vanhentuneet tai rikkoutuneet akustiikkalevyt, avonaiset mineraalivillaeristeet tai rakenteiden läpi 
tapahtuvat ilmavuodot. 
 
Kohteen tasopinnoille laskeutuneiden mineraalivillakuitujen määrää arvioitiin tasopintojen 
geeliteippinäytteillä 14 vrk laskeumanäytteestä ajalla 18.10. - 01.11.2019. 
 
Asumisterveysasetuksen toimenpideraja kuitupitoisuudelle on 0,2 kuitua/cm2. Tilasta 119 otetun 
näytteen kuitupitoisuus (0,3 kuitua/ cm2) ylitti toimenpiderajan. Tiloissa 201A, 304 ja 308 
pitoisuudet olivat 0,2 kuitua/cm2 ylittäen toimenpiderajan. 
 
Näytteenottopaikat on esitetty alla olevissa paikantamiskaavioissa ja tulokset alla olevassa 
taulukossa 7. Laboratorion analyysivastaus on raportin liitteessä 3. 
 

 
Kuva 158. Laskeumanäytteiden paikannuskaavio, pohjakerros. 
 
 
 
 

1 
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Kuva 159. Laskeumanäytteiden paikannuskaavio, 1. krs. 
 

 
Kuva 160. Laskeumanäytteiden paikannuskaavio, 2. krs. 

2 3 

4 

5 6 
7 

8 

9 
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Kuva 161. Laskeumanäytteiden paikannuskaavio, 3. krs. 
 
 
Taulukko 7. Alla olevassa taulukossa on esitetty kooste 14 vrk laskeuman tuloksista. 

Tunnus Näytteenottopaikka Tulos, kpl/cm2 
1. Lka P38 (038) < 0,1 
2. Lka 105 < 0,1 
3. Lka 106 0,1 
4. Lka 119 0,3 
5. Lka 137 < 0,1 
6. Lka 139 < 0,1 
7. Auditorio 140 < 0,1 
8. Lka 201A 0,2 
9. Lka 210 < 0,1 
10. Lka 301A 0,1 
11. Lka 304 0,2 
12. Erityisopetus 308 0,2 

 
 
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Kohteessa otettiin kaksitoista näytettä, näistä neljästä tilasta otettujen näytteiden osalta todettiin 
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittyvän. 
 
Todennäköisimmät syyt kuitupitoisuuden toimenpiderajan ylittymiselle ovat: 

10 

11 

12 
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- ovien siirtoilmasäleikköjen mineraalivillaiset ääneneristeet 
- iv-järjestelmässä on kuitulähteitä, esim. ääneneristyselementeissä 
- korjaustöiden (esim. kesällä 2019 tehdyt tiivistyskorjaukset ja mikrobivauriokorjaukset 

käsienpesualtaiden kohdalle) yhteydessä on mineraalikuituja päässyt sisäilmaan 
 
Toimenpide-ehdotuksina on: 

- Kuitulähteiden poistaminen sekä mineraalikuitujen siivous, jossa  
suositellaan noudattamaan Työterveyslaitoksen laatimaa Mineraalikuitujen siivousohjetta. 

- Seurantanäytteenotto siivouksen jälkeen, jotta voidaan varmistua kuitujen poistumisesta 
sisäilmasta. 
 

7.7 Mikrobimääritykset 

Mikrobimääritysmenetelmänä käytettiin suoraviljelyä ja qPCR-menetelmää. Molemmat 
menetelmät ovat Ruokaviraston (ent. Evira) hyväksymiä. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen 
mikrobiologian laboratoriossa.  

Suoraviljelymenetelmän tulokset ilmoitetaan käyttäen + - asteikkoa seuraavasti: 
- = ei mikrobeja 
+ = 1-19 pesäkettä (niukasti mikrobeja) 
++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja)  
+++ = 50-199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja)  
++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja) 
Tulosten tulkinta perustuu näytteen pitoisuuden lisäksi näytteessä esiintyvän lajiston tarkasteluun.  
 
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä 
materiaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti 
(+++/++++). 
 
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai 
niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita. Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohjeen (osa IV) mukaan ”Vaurioituneissa materiaaleissa ja vaurioituneiden kohteiden 
ilmassa esiintyy usein mikrobeja, joita harvemmin esiintyy vauriottomien rakennusten rakenteissa 
ja ilmassa. Näitä mikrobeja kutsutaan ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobeiksi ja osa niistä vaatii 
runsaan kosteuden kasvaakseen. Huomattavaa on, että myös ns. tavanomaiset homesuvut voivat 
kasvaa kostuneilla materiaaleilla.”  
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qPCR-menetelmä perustuu näytteessä olevan DNA:n määrän mittaamiseen. Menetelmällä mitataan 
sekä elävien että kuolleiden mikrobien määrää. qPCR-menetelmän tulokset ilmoitetaan seuraavasti: 

- ei mikrobikasvua 
- epäily mikrobikasvusta 
- selvä mikrobikasvu 

 
Näytteenotossa ja toimittamissa laboratorioon on noudatettu Työterveyslaitoksen laboratorion 
ohjeita. Näytteen keräämiseen käytettyjen työvälineiden puhdistus on suoritettu asianmukaisesti ja 
näytteet on pakattu puhtaisiin tiiviisiin muovipusseihin. 
 
Näytteenottopaikat on esitetty alla olevissa paikantamiskaavioissa ja tulokset alla olevissa 
taulukoissa 8 ja 9. Laboratorion analyysivastaukset ovat raportin liitteissä 4, 5, 6 ja 7. 
 

 
Kuva 162. Mikrobinäytteiden paikannuskaavio, 1. krs. 
 

1, 2 

3 

4, 5 

6 

7 
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16 18 
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Kuva 163. Mikrobinäytteiden paikannuskaavio, 2. krs. 
 
Alla olevissa taulukoissa 8 ja 9 on esitetty koosteena analyysivastausten tulokset. 
  
Taulukko 8. Tulokset qPCR-menetelmällä. 

Tunnus Näytteenottopaikka Materiaali Tulosten tulkinta 
1. Lka 118, välipohja Täytemateriaali, olki, ulkoseinän vierustalta Selvä mikrobikasvu 
2. Lka 118, välipohja Täytemateriaali, olki Selvä mikrobikasvu 
3. Lka 106, välipohja Täytemateriaali, olki Selvä mikrobikasvu 
4. Lka 130, välipohja Täytemateriaali, turve ja sammal Selvä mikrobikasvu 
5. Lka 130, välipohja Muottilauta Selvä mikrobikasvu 
6. Lka 138, korokelattia Mineraalivilla Ei mikrobikasvua 
7. Lka 116, lattia Lattiatasoite + liima Epäily mikrobikasvusta 
8. Lka 105, lattia Lattiatasoite + liima Epäily mikrobikasvusta 
9. Lka 209, lattia Lattiatasoite + liima Epäily mikrobikasvusta 
10. Lka 207, lattia Lattiatasoite + liima Selvä mikrobikasvu 
11. Lka 206, lattia Lattiatasoite + liima Ei mikrobikasvua 
12. Lka 205, välipohja Täytemateriaali, olki Selvä mikrobikasvu 
13. Lka 217, välipohja Täytemateriaali, turve Epäily mikrobikasvusta 
14. Lka 217, välipohja Täytemateriaali, puu Selvä mikrobikasvu 
15. Lka 217, välipohja Muottilauta Selvä mikrobikasvu 
16. Auditorio, yläpohja Lämmöneriste, turve Ei mikrobikasvua 
17. Lka 205, välipohja Tasoite Ei mikrobikasvua 
18. Lka 137, sisäkatto Lastulevy Epäily mikrobikasvusta 

9 

10 

11 12, 17 

13, 14, 15 
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Taulukko 9. Tulokset suoraviljelymenetelmällä. 
Tunnus Näytteenottopaikka Materiaali Tulosten tulkinta 
1. Lka 118, välipohja Täytemateriaali, olki, ulkoseinän vierustalta Mikrobikasvua 
2. Lka 118, välipohja Täytemateriaali, olki Mikrobikasvua 
3. Lka 106, välipohja Täytemateriaali, olki Mikrobikasvua 
4. Lka 130, välipohja Täytemateriaali, turve ja sammal Ei mikrobikasvua 
5. Lka 130, välipohja Muottilauta Ei viitettä vauriosta 
6. Lka 138, korokelattia Mineraalivilla Ei viitettä vauriosta 
7. Lka 116, lattia Lattiatasoite + liima Viittaa vaurioon 
8. Lka 105, lattia Lattiatasoite + liima Heikko viite vauriosta 
9. Lka 209, lattia Lattiatasoite + liima Ei viitettä vauriosta 
10. Lka 207, lattia Lattiatasoite + liima Heikko viite vauriosta 
11. Lka 206, lattia Lattiatasoite + liima Ei viitettä vauriosta 
12. Lka 205, välipohja Täytemateriaali, olki Ei mikrobikasvua 
13. Lka 217, välipohja Täytemateriaali, turve Ei mikrobikasvua 
14. Lka 217, välipohja Täytemateriaali, puu Ei viitettä vauriosta 
15. Lka 217, välipohja Muottilauta Ei viitettä vauriosta 
16. Auditorio, yläpohja Lämmöneriste, turve Ei viitettä vauriosta 
17. - - - 
18. Lka 137, sisäkatto Lastulevy Viittaa vaurioon 

 
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 

Välipohjarakenteiden täytemateriaaleissa esiintyy paikoin mikrobikasvua sekä qPCR- että 
suoraviljelymenetelmällä tehtyjen mikrobimääritysten perusteella. Kaikissa välipohjien 
täytemateriaaleista otetuista näytteistä (tiloissa 106, 118, 130, 205, 217) esiintyy qPCR-
menetelmällä tehdyssä mikrobimäärityksessä mikrobikasvua tai epäilyä siitä, mutta näissä kaikissa 
ei esiinny aktiivista mikrobikasvua suoraviljelymenetelmällä tehdyn mikrobimäärityksen 
perusteella. Välipohjarakenteista todettiin merkkiainekokeella olevan ilmayhteys sisätiloihin, minkä 
vuoksi mikrobikasvua pidetään asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittymisenä. Ensivaiheen 
toimenpiteiksi välipohjarakenteiden tiiviyden parantamista. 
 

Muovilaattojen alla esiintyy mikrobikasvua, jonka syyksi arvioidaan lattian pesuvesiä. Muovilaatat 
ovat tiiviitä, eikä mikrobikasvu ole mikrobimääritysten perusteella aktiivista. Muovilaatat ovat 
paikoin irti alustastaan, jolloin niiden alla olevia epäpuhtauksia voi kulkeutua sisäilmaan. 
Ympäristöministeriön Kuntotutkimusoppaan 2016 mukaan myös kuivunut mikrobikasvusto voi 
aiheuttaa terveyshaittoja. Ensivaiheen toimenpiteiksi suositellaan irtonaisten muovilaattojen 
kartoittamista ja uudelleen kiinnittämistä. 
 
Luokasta 138 viemärin vierustalta korokelattian lämpöeristeestä otetussa materiaalinäytteessä 
(näytenumero 6) ei todettu laboratorioanalyyseissä mikrobikasvua. 
 
Auditorion kohdalta yläpohjan turve-eristeestä otetussa materiaalinäytteessä (näytenumero 16) ei 
todettu laboratorioanalyyseissä mikrobikasvua. 



        Sivu 94 / 103 
 

 
 

 

7.8 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuutta jatkuvatoimisella ja suuntaa-antavalla 
olosuhdemittauksella sekä materiaalinäytteistä laboratoriossa tehdyin analyysein. 
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus olosuhdemittauksissa 
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden seuranta-ajankohdat olivat 25.10. – 
08.11.2019 (tilassa 116 poikkeavasti 01.11. – 08.11.2019) ja 08.11. – 22.11.2019. 
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuksien (TVOC) mittaustulokset on esitetty alla 
mittausajankohdittain ja tiloittain. Asumisterveysasetuksen mukaan VOC-yhdisteiden 
tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m3. 
Suuntaa-antavalla seurantamittausmenetelmällä voidaan havaita poikkeamia haihtuvien 
yhdisteiden kokonaispitoisuuksissa (eli ns. TVOC – pitoisuuksissa), mutta tuloksia ei voida verrata 
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin. TVOC – pitoisuuden perusteella voidaan arvioida 
tarvetta VOC-näytteenotolle Asumisterveysasetuksen mukaisilla menetelmillä.  
 
Olosuhdemittausten perusteella tiloissa esiintyy yksittäisiä hetkiä, jolloin TVOC-pitoisuudet ovat 
koholla. Em. koholla olevat pitoisuudet liittyvät tilojen käyttöön, esim. siivoukseen. 
 
Seurantamittaus ajalla 25.10.2019 – 08.11.2019 
 
 
TVOC 01.11. – 08.11.2019, tila 116. 
 

 
TVOC 25.10. – 08.11.2019, luokka 137. 
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TVOC 25.10. – 08.11.2019, luokka 138. 

 
 
TVOC 25.10. – 08.11.2019, luokka 139. 

 
 
TVOC 04.11. – 08.11.2019, luokka 140. 

 
 
Seurantamittaus ajalla 08.11.2019 – 22.11.2019 
 
TVOC 08.11. – 22.11.2019, luokka 137. 
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TVOC 08.11. – 22.11.2019, luokka 205. 

 
TVOC 08.11. – 22.11.2019, luokka 217. 

 
 
TVOC 08.11. – 22.11.2019, pohjakerroksen käytävä. 
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Materiaalinäytteiden VOC-määritykset 
 
Materiaalinäytteitä otettiin viidestä näytteenottopisteestä; kaksi näytettä otettiin tilan 119 
lattiatasoitteesta, kaksi tilan 201 lattiatasoitteesta ja yksi tilan 301A lattiatasoitteesta. Haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden näytteenotto, näytteiden käsittely sekä toimittaminen laboratorioon 
suoritettiin asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen ja analyysilaboratorion ohjeiden mukaisesti. 
 
VOC-yhdisteet tutkittiin Työterveyslaitoksella kokonaisemissio eli ns. bulk – määrityksellä, jossa 
selvitetään materiaalinäytteen kokonaisemissiot (yksikkönä µg/m3g).  Tulosta ei voi käyttää 
sisäilmapitoisuuksien arviointiin, mutta tuloksia voidaan verrata ko. materiaalille määritettyihin 
viitearvoihin. Työterveyslaitoksen analyysivastauksessa ilmoittamat viitearvot tasoitteelle ovat: 

- TVOC 50 μg/m³g  
- 2-etyyli-1-heksanoli 40 μg/m³g.   

 
Taulukossa 10 on esitetty näytteiden TVOC- ja 2-etyyli-1-heksanoli – pitoisuudet. Tiloista 201A ja 
301A otettujen lattiatasoitteista otettujen materiaalinäytteiden 2-etyyli-1-heksanolipitoisuudet 
ylittivät käytetylle analyysimenetelmälle ja materiaalille asetetut viitearvot. Analyysivastaukset ovat 
liitteenä 8 ja 9. 
 
Taulukko 10. TVOC- ja 2-etyyli-1-heksanoli – pitoisuuksien tulokset koosteena. 

Lka 119, lattiatasoite  [μg/m³g] 
TVOC 410 

2-etyyli-1-heksanoli 22 
Lka 119, lattiatasoite [μg/m³g] 

TVOC 230 
2-etyyli-1-heksanoli 10 

Lka 201, lattiatasoite  [μg/m³g] 
TVOC 680 

2-etyyli-1-heksanoli 220 
Lka 201A, lattiatasoite  [μg/m³g] 

TVOC 270 
2-etyyli-1-heksanoli 97 

LKA 301A, lattiatasoite [μg/m³g] 
TVOC 460 

2-etyyli-1-heksanoli 150 
 
Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset 
 
Sisäilman seurantamittausten TVOC-arvojen vaihteluiden voidaan arvioida liittyvän tilojen käyttöön, 
koska TVOC-pitoisuudet vaihtelevat tilojen hiilidioksidipitoisuuksien mukaisesti. Tuloksia ei voida 
verrata asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin tai muihin viitearvoihin, koska 
mittausmenetelmä on suuntaa antava. 



        Sivu 98 / 103 
 

 
 

 

 
Tiloista 201A ja 301A otettujen lattiatasoitteista otettujen materiaalinäytteiden 2-etyyli-1-
heksanolipitoisuudet ylittivät käytetylle analyysimenetelmälle ja materiaalille asetetut viitearvot. 
Työterveyslaitoksen ilmoittamat viitearvot ovat tasoitteelle TVOC 50 μg/m³g ja 2-etyyli-1-heksanoli 
40 μg/m³g, viitearvot on esitetty laboratorion analyysivastauksissa. Tulokset viittaavat 
lattiapinnoitteesta ja liimasta tapahtuviin emissioihin. Tehdyllä tutkimuksella voi tehdä 
johtopäätöksiä sisäilmassa olevista yhdistepitoisuuksista, mutta ne tukevat tiloissa aistinvaraisesti 
tehtyjä havaintoja kemiallisesta hajusta. Tilojen 201A ja 301A esitetään lisäksi luokkakohtaisten 
ilmanvaihtokoneiden pitämistä tehostettuna myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä VOC-yhdisteiden 
määrittämistä tarvittaessa sisäilmasta ilmanvaihdon tehostamisen jälkeen. 
 
 

7.9 PAH-yhdisteet materiaalinäytteissä 

Välipohjan pikieristeestä otettiin materiaalinäytteet PAH-yhdisteiden määrittämiseksi välipohjan 
rakenneavauskohdasta VP1 (lka 118) sekä välipohjan tervapahvista VP4 (lka 205). Määritys tehtiin 
Työterveyslaitoksella. Käytetyllä analysointimenetelmällä mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus 
materiaalinäytteestä kaasukromatografi-massaspektrometri – laitteistolla. Yksittäisen PAH-
yhdisteen määritysraja on laboratorioanalyysin mukaan suuruusluokkaa 1,0 mg/kg ja menetelmän 
kokonaismittausepävarmuus PAH-yhteispitoisuudelle on 30%. 
 
Pikieristeestä otetussa materiaalinäytteessä esiintyi naftaleenia yli 1300 mg/kg ja PAH-yhdisteiden 
kokonaispitoisuus oli yli 25000 mg/kg. Tervapahvista otetussa materiaalinäytteessä esiintyi 
naftaleenia 6,3 mg/kg ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus oli yli 14000 mg/kg. Analyysivastaukset 
ovat liitteissä 10 ja 11. 
 
Rakenteissa on käytetty kreosoottia sisältäviä materiaaleja, jotka osoittautuivat rakenneavauksissa 
ja sisäilmassa havaitun kreosootin hajun lähteeksi. 
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8 ALTISTUMISEN ARVIOINTI 

Altistumisolosuhteiden arvioinnin avulla arvioidaan rakennuksesta ja sen järjestelmistä, tilojen 
käytöstä ja toiminnasta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutusta sisäilman laatuun ja tilojen 
altistumisolosuhteisiin. Altistumisen arvioinnissa on käytetty Työterveyslaitoksen 
altistumisolosuhteiden arviointimenetelmää (Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien 
selvittämiseen, 2017). 
 
Altistumisolosuhteiden arvioinnin osa-alueet ovat: 

- rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi 
- ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot 
- ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun 
- rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet 

 
Epäpuhtauksiin liittyviä haitallisia altistumisolosuhteita kuvataan neljäportaisella asteikolla: 

- haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen 
- haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen 
- haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen 
- haitallinen altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen 

 
Altistumista kuvaavia tekijöitä on luokiteltu ensisijaisesti pitkäaikaiseen (vähintään puoli vuotta) 
altistumiseen liittyen. Kiinteistön käyttö kaupungin puolesta päättyy tilaajalta saatujen tietojen 
mukaan 01.06.2020. Em. vuoksi altistumista ei voida pitää pitkäaikaisena, mikä tulee ottaa 
huomioon terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Sisäilmasto-ongelman terveydellisen 
merkityksen arvioinnin tekee sisäilmasto-ongelmiin perehtynyt työterveyslääkäri (Ohje 
työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, 2017). 
 
 
Vuonna 1903 valmistuneen rakennuksen tilat 
 
Välipohjarakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita ja välipohjarakenteissa on käytetty 
kreosoottia.  Välipohjarakenteista tapahtuu vähäisiksi arvioituja ilmavuotoja sisäilmaan normaalissa 
käyttötilanteessa. Käytöstä poistetuista tiloista on läpivientejä kotelorakenteiden sisällä ylempiin 
kerroksiin, läpivientien ilmanpitävyys on lievästi riskialtis. Epäpuhtauslähteiden (esim. mikrobien 
itiöt, rihmastonkappaleet ja aineenvaihduntatuotteet sekä PAH-yhdisteet) vaikutus sisäilman 
laatuun on todennäköinen. 
 
Tiloissa 208 ja talonmiehen asuntosiivessä on aistinvaraisesti havaittavaa kreosootin hajua. 
Haitallinen altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen. Tilat on tilaajalta saatujen tietojen 
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mukaan poistettu käytöstä. Talomiehen asuntosiipi on alipaineistettu siten, että ilmavirtauksia 
käytössä oleviin tiloihin ei tapahdu. 
 
Pohjakerroksen käytävässä esiintyy öljyperäistä hajua, jota havaittiin ajoittain myös 
porraskäytävissä ylemmissä kerroksissa. Öljyperäinen haju heikentää sisäilman laatua. Öljyperäisen 
hajun vaikutus sisäilman laatuun on siten todennäköinen. 
 
Lattioiden muovilaattojen alla esiintyy arvion mukaan pesuvesien aiheuttamaa mikrobikasvua. 
Muovilaatat ovat paikoin irti alustastaan. Epäpuhtauksien vaikutus sisäilman laatuun on vähäinen. 
 
Tasopinnoilla todettiin aistinvaraisesti huomattavia määriä pölyä, hiekkaa yms. Osassa tiloista 
esiintyi rakennusmateriaalipölyä ja lasikuituja. Rakennuksessa on tiloja, joissa teollisten 
mineraalikuitujen pitoisuus ylittää toimenpiderajan. Havaittujen epäpuhtauslähteiden vaikutus 
sisäilman laatuun on todennäköinen. 
 
Luokkien tilakohtaisista ilmanvaihtokoneista oli tutkimushetkellä yhdessä luokassa kytketty pois 
päältä. Ilmavaihtokoneet eivät tehostuneet suunnitellun mukaisesti luokkaan mennessä. 
Ilmanvaihto on täten sisäilman laatua heikentävä tekijä. 
 
Työterveyslaitoksen altistumisolosuhdetason arviointiohjetta soveltaen alkuperäisessä, vuonna 
1903 valmistuneessa rakennuksessa, altistumisolosuhde on todennäköinen. 
 
 
Vuoden 1939 laajennuksen tilat 
 
Luokkien tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita oli tutkimushetkellä kytketty pois päältä kahdessa tilassa 
ja vain yhdessä tilassa havaittiin ilmavaihtokoneen tehostuvan suunnitellun mukaisesti luokkaan 
mennessä. Ilmanvaihto on täten sisäilman laatua heikentävä tekijä. 
 
Tasopinnoilla todettiin huomattavia määriä pölyä, hiekkaa yms. Osassa tiloista esiintyi pölyn 
koostumusmäärityksen perusteella runsaasti huonepölyä sekä osassa tiloissa 
rakennusmateriaalipölyä ja lasikuituja. Laajennuksessa on tiloja, joissa teollisten mineraalikuitujen 
pitoisuus ylittää toimenpiderajan. Havaittujen epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilman laatuun on 
todennäköinen. 
 
Käytöstä poistetuista tiloista on läpivientejä kotelorakenteiden sisällä ylempiin kerroksiin, 
läpivientien ilmanpitävyys on riskialtis. Havaittujen epäpuhtauslähteiden (esim. mikrobien itiöt, 
rihmastonkappaleet ja aineenvaihduntatuotteet) vaikutus sisäilman laatuun on mahdollinen. 
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Lattioiden pintamateriaaleista tehtyjen havaintojen mukaan tiloissa 201A ja 301A esiintyy 
emissiopäästöjä, jotka ovat sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. 
 
Työterveyslaitoksen altistumisolosuhdetason arviointiohjetta soveltaen vuonna 1939 
valmistuneessa laajennuksessa altistumisolosuhde on mahdollinen. 
 
 
Vuoden 1947 laajennuksen tilat 
 
Luostarinkadun puoleisten tilojen välipohjarakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita. 
Välipohjarakenteista tapahtuu vähäisiksi arvoituja ilmavuotoja sisäilmaan normaalissa 
käyttötilanteessa. Havaittujen epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilman laatuun on todennäköinen. 
 
Sisäpihan puoleisessa siivessä (tiloissa 130…145) on sisäkatoissa paikallisia kosteusjälkiä ja 
ilmavuotoa yläpohjatilasta. Havaittujen epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilman laatuun on 
mahdollinen. 
 
Pohjakerroksen käytävässä esiintyy öljyperäistä hajua, jota havaittiin ajoittain myös 
porraskäytävissä ylemmissä kerroksissa. Pohjakerroksessa olevan luokan P38 tuloilma otetaan 
pohjakerroksen käytävältä ja 3. kerroksen luokan 308 porraskäytävältä. Öljyperäisen hajun vaikutus 
sisäilman laatuun on siten todennäköinen. 
 
Luokkien tilakohtaisia ilmanvaihtokoneista oli tutkimushetkellä yksi kytketty pois päältä ja vain 
osassa tiloista havaittiin ilmavaihtokoneen tehostuvan suunnitellun mukaisesti luokkaan mennessä. 
Tämän vuoksi yksittäisessä tilassa mitattiin toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia hiilidioksidia sekä 
lämpötiloja. Ilmanvaihto on täten em. tilan sisäilman laatua heikentävä tekijä. 
 
Tasopinnoilla todettiin huomattavia määriä pölyä, hiekkaa yms. sekä osassa tiloissa 
rakennusmateriaalipölyä. Havaittujen epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilman laatuun on 
mahdollinen. 
 
Työterveyslaitoksen altistumisolosuhdetason arviointiohjetta soveltaen vuonna 1947 
valmistuneessa laajennuksessa altistumisolosuhde on todennäköinen. 
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9 YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ SUOSITELTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 

 
Käyttöä turvaavina toimenpiteinä suositellaan seuraavia toimenpiteitä sisäilman laadun 
parantamiseksi: 

- ilmanvaihtokoneiden tarkastus-, huolto- ja säätötoimenpiteet 
- välipohjarakenteiden liittymien ja läpivientien tiiveyden varmistaminen 

tiivistyskorjaustuotteilla, laadunvarmistus merkkiainekokein 
- irtonaisten muovilaattojen kartoittaminen ja uudelleen kiinnittäminen 
- öljyperäisen hajun lähteen selvittäminen ja hajun poistaminen 
- kuitulähteiden poistaminen 
- ylä- ja tasopölyjen siivous sekä sisäilman puhdistus (Työterveyslaitoksen julkaisun 

”Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus” mukaan epäpuhtauksien poistamiseksi 
huoneilmasta voidaan käyttää H13 HEPA-suodattimella varustettua tai vastaavan 
erotusasteen omaavaa ilmanpuhdistajaa.) 

- ylläpitosiivouksen tehostaminen 
- dokumentoidaan tehtävät toimenpiteet ja sisäilmakorjaukset tilakohtaisesti 

 
Toimenpiteistä laaditaan kattavat rakenneosakohtaiset korjaussuunnitelmat 
(korjaustyöselostukset, detaljipiirrokset, pohjapiirrokset) sekä dokumentoidaan kattavasti tehdyt 
sisäilmakorjaukset tilakohtaisesti. Toimenpiteiden jälkeen tulee tehdä ilmanvaihtokoneiden 
toiminnan sekä ylläpitosiivouksen seuranta säännöllisenä huoltotoimenpiteenä. 
 
Tilaajalta saadun tiedon mukaan kiinteistön käyttö päättyy 01.06.2020. Mikäli kiinteistöä tullaan 
käyttämään em. päivämäärän jälkeen, suositellaan kohteeseen hankesuunnitelman laatimista 
peruskorjausta varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turussa 24.03.2020 
   
 
 
Tomi Levola, rakennusinsinööri (AMK)               
Rakennusterveysasiantuntija, C-21554-26-15      
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KOHDE:
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NÄYTTEENOTTAJA:
Näytteet on ottanut Tomi Levola, 23.9.2019. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon 30.9.2019.

ANALYYSIT:
Analyysit on teetetty alihankintana. Näytteet oli otettu pyyhintänäytteinä tasopinnoille laskeutuneesta pölystä.
Näytteestä valmistettu preparaatti tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Näytteessä esiintyneet pölyhiukkaset
tunnistettiin ulkomuodon ja/tai alkuainekoostumuksen (SEM/EDS) perusteella.

TULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä

NÄYTE NÄYTTEEN KUVAUS/TULOS LAB. TUNNUS

1 V. kellarikerros Karkea ulkoilmapöly; +++ (runsaasti), Pääasiassa kiviaines-, siite- ja hiekkapölyä

Tavanomainen huonepöly; + (vähäisiä määriä), Pääasiassa tekstiili-, hilse- ja

paperikuitupölyä

Teolliset mineraalikuidut; < 1 p.-% Vuorivillaa

PK190295

2 Lka 137 Karkea ulkoilmapöly; +++ (runsaasti), Pääasiassa kiviaines-, siite- ja hiekkapölyä

Tavanomainen huonepöly; + (vähäisiä määriä), Pääasiassa tekstiili-, hilse- ja

paperikuitupölyä

Rakennusmateriaalipöly; + (vähäisiä määriä), Kalkkipohjainen

PK190296

3 Lka 210 Karkea ulkoilmapöly; +++ (runsaasti), Pääasiassa kiviaines-, siite- ja hiekkapölyä

Tavanomainen huonepöly; + (vähäisiä määriä), Pääasiassa tekstiili-, hilse- ja

paperikuitupölyä

Rakennusmateriaalipöly; +++ (runsaasti), Kalkkipohjainen

PK190297

4 201B Karkea ulkoilmapöly; +++ (runsaasti), Pääasiassa kiviaines-, siite- ja hiekkapölyä

Tavanomainen huonepöly; +++ (runsaasti), Pääasiassa tekstiili-, hilse- ja

paperikuitupölyä

Teolliset mineraalikuidut; < 1 p.-% Vuorivillaa

PK190298
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Tomi Levola
Pihlajaranta 10
28400 ULVILA

Insinööritoimisto Levola Oy

Pölyn koostumus

Analyysin kuvaus:
Reima KämppiKäsittelijä(t):
Sepänkatu 2, TurkuAsiakkaan viite:

Analysointimenetelmä

Muovipussiin pyyhintämenetelmällä kerätty pölynäyte tai edustava osa siitä suodatettiin 
tislatulla vedellä kalvosuodattimelle, joka päällystettiin kullalla ja analysoitiin 
elektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS). 
Suodattimelta tutkittiin seuraavien hiukkastyyppien esiintyminen näytteessä: tavanomainen 
huonepöly, karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, puupöly, 
metallipöly ja homeitiöt (ilman lajimääritystä). Analyysiin voitiin analysoijan harkinnan mukaan 
sisällyttää myös muita hiukkastyyppejä, mikäli kyseisiä hiukkasia esiintyi enemmän kuin 
vähäisiä määriä ja/tai niillä voi olla vaikutusta ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan tai tilojen 
käyttäjien terveyteen. Hiukkastyypit tunnistettiin hiukkasten ulkomuodon ja/tai 
alkuainekoostumuksen perusteella.  Menetelmä ei sovellu sellaisten orgaanisten hiukkasten 
analysointiin, joilla ei ole tunnusomaista muotoa.

Pintapölynäytteen analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät hiukkastyypit siltä osin 
kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisen huonepölyn koostumuksesta. 
Tuloilmakanavanäytteen tuloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät hiukkastyypit. Kunkin 
hiukkastyypin osuus näytteessä on arvioitu silmämääräisesti kolmiportaisella asteikolla (sisältää 
vähäisiä määriä/sisältää/sisältää runsaasti), poikkeuksena teolliset mineraalikuidut joiden osuus 
on arvioitu painoprosentteina.

Pölyn koostumuksen määritys elektronimikroskoopilla

Työterveyslaitos

PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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17.10.2019
Sepänkatu 2, Turku

AE19-00334
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika:

Mittauskohde 1: Apulaisrehtorin huone

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
-teollisia mineraalikuituja (lasikuitu) arvioitu määrä 1-5 paino-%
-rakennusmateriaalipölyä (kalkkipohjainen) runsaasti

Mittauskohde 2: Luokka 105

Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä.

Mittauskohde 3: Huone 117

Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä.

Mittauskohde 4: Luokka 118

Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä.

Mittauskohde 5: Luokka 130

Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä.

Mittauskohde 6: Luokka 201A

Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä.

Mittauskohde 7: Huone 202

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
-teollisia mineraalikuituja (lasikuitu) arvioitu määrä 1-5 paino-%
-rakennusmateriaalipölyä (kalkkipohjainen) runsaasti

Mittauskohde 8: Luokka 205

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
-teollisia mineraalikuituja (lasikuitu) arvioitu määrä 1-5 paino-%
-rakennusmateriaalipölyä (kalkkipohjainen) runsaasti

Tulokset

Työterveyslaitos
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Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on 
sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

Työympäristön kehittämispalvelut

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Reima Kämppi
erikoismittaushygieenikko
Helsinki

Mittauskohde 9: Luokka 208

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
-rakennusmateriaalipölyä (kalkkipohjainen) runsaasti

Mittauskohde 10: Luokka 217

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
-rakennusmateriaalipölyä (kalkkipohjainen) runsaasti

Tavanomainen huonepöly koostuu lähinnä tekstiili- ja paperikuiduista sekä hilsehiukkasista.
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Tomi Levola
Pihlajaranta 10
28400 ULVILA

Insinööritoimisto Levola Oy

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä

Analyysin kuvaus: 
Käsittelijä(t): 
Asiakasviite: 

Analysointimenetelmä
Geeliteipille kerätystä laskeumanäytteestä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 20 µm pitkien 
teollisten mineraalikuitujen määrä pinta-alayksikköä kohti.

Työterveyslaitoksen käyttämä viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on 
0,2 kuitua/cm². Jos tämä arvo työtiloissa ylittyy, tulee arvioida lisäselvitysten tai toimenpiteiden 
tarve kuitukertymän pienentämiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla rikkoontuneiden tai 
pinnoittamattomien kuitumateriaalien korjaaminen tai poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. Analyysitulosten tulkinnassa tulee huomioida otettujen 
näytteiden lukumäärä ja viitearvon ylittyminen niissä. Analyysituloksia arvioidaan aina rinnakkain 
rakennus- ja taloteknisten havaintojen sekä käyttäjätietojen kanssa.

Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen 
pitoisuus on Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelumittausaineistossa ollut 10-30 kuitua/cm².

Lisätietoja tulosten tulkinnasta antaa Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-261-608-1%20(PDF).

Asuintiloissa teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille 
laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM:n asetus 545/2015). Jos analyysin tulokseksi 
saadaan tämä arvo tai se ylittyy, tulee ryhtyä terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin 
terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla
Kanlaya  Le
Sepänkatu 2 Turku

Työterveyslaitos
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Levola
Tekstiruutu
LIITE 3.



Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu 
vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

Työympäristölaboratoriot

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Kanlaya  Le
laboratoriomestari
Helsinki

Tulokset

Mittauskohde Tulos Yksikkö
1. 038 <0,1 kpl/cm²
2. 105 <0,1 kpl/cm²
3. 106 0,1 kpl/cm²
4. 119 0,3 kpl/cm²
5. 137 <0,1 kpl/cm²
6. 139 <0,1 kpl/cm²
7. 140 <0,1 kpl/cm²
8. 201A 0,2 kpl/cm²
9. 210 <0,1 kpl/cm²
10. 301A 0,1 kpl/cm²
11. 304 0,2 kpl/cm²
12. 308 0,2 kpl/cm²

CK19-04375
Mittauspaikka: 
Näytteenottoaika: 
Aine: 

Sepäkatu 2 Turku
1.11.2019
teolliset mineraalikuidut (>20 µm)

Työterveyslaitos
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