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JOHDANTO  
 
Tämä sisäilmaselvitys on laadittu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn 
tarkastuksen perusteella. Sisäilmastoselvitys on laadittu Työterveyslaitoksen julkaiseman työpaik-
kojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen ohjetta ja ympäristöoppaan 2016 rakennuksen kos-
teustekninen- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusohjeen mukaan. 

 
Toimeksiantaja:        Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos 

Soile Viiri 
Linnankatu 90 E 
20100 Turku 

 
Tilaajan yhteyshenkilö:  Janne Virtanen, kiinteistön kunnossapitoinsinööri 
 
  
Kohde:  Koulurakennus 
  Sepänkatu 2 
  20700 Turku 
 
Laatija: Raksystems Insinööritoimisto Oy 
  Kari Hassinen, Rakennusterveysasiantuntija RTA 
  Leaf Center 
  Kärsämäentie 35 
  20360 Turku 
 
Käytössä olleet asiakirjat: 
  Rakennuksen pohjapiirustukset 
  Peruskorjauksen pohjapiirustukset ja LVIS-piirustukset 
  IV-piirustukset korjaustöitä varten 2017 
  Tilojen ilmamäärämittausten pöytäkirjat 2018 
  Tiloissa havaittujen poikkeavien hajujen tilat 2018 
 
Kohteen yleiskuvaus: 

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

palkit ja laatat 
 Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poisto  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sisäilmastoselvitys                                                       3 
  Koulurakennus, Sepänkatu 2, 20700 Turku 
 
  

 
Vetotie 3 A •  FI-01610 Vantaa  • p. 030 670 5500 •  www.raksystems.fi  • Y-tunnus: 0905045-0 

TIIVISTELMÄ  
 

Sisäilmaselvityksen kohteena oli koulurakennus. Rakennus edustaa aikakautensa tyypillis-
tä rakennuskantaa kaupungin keskustassa. Rakennuksessa on 2-3 kerrosta, ullakko sekä 
kellarikerros koko rakennuksen osalla. Rakennus on rungoltaan kiviainesrakenteinen ja 
vesikattona on harjakatto. Julkisivut ovat rapattuja ja ulkoseinät tiilimuurattuja. 

 
Rakennuksen käyttäjien (oppilaitos) ikäluokka on osin muuttunut vuosien aikana. Sisäil-
maselvitystä tehtäessä tilat olivat lukion koulukäytössä ja niitä palvelevia tiloja. Kellariker-
roksessa on opetus, teknisisiä ja varasto tiloja. Kellarikerroksen V-osassa on ollut sauna-
osasto, jota purettiin kohdekäynnin aikaan. Maanpäälliset kerrokset ovat pääasiassa ope-
tustiloja niihin liittyvine toimisto, varasto, yhteis- ja sosiaalisia tiloja.  
Kiinteistö sijoittuu kortteliin, jota rajoittaa kahdelta sivulta katu ja takapihalla piha-alue 
ulottuu kiinni seuraavaan pihaan vähäiseltä matkalta 
 
Tutkimuksen tarkoitus 
 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää Turun kaupun-
gin Sepänkadun koulun sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ja mahdolliset riskit sisäilman 
laadulle. Koulurakennus on tarkoitus ottaa väistötilaksi peruskoulun ala-asteen oppilaille 
6/2018 – 12/2019. Lisäksi sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella pyritään selvittämään tu-
levat korjaus- ja parantamistarpeet lähestyvää peruskorjausta varten.  
 
Tiedossa olevat sisäilmaongelmat 
 
 Kiinteistön omistajalta saatujen tietojen perusteella viimeisen vuoden aikana on käyt-

täjien toimesta havaittu poikkeavaa sisäilmanlaatua. Ko. tiloja ovat luokat 137, 138, 
139, auditorio 145, opettajainhuoneet 109 ja 116 sekä V-osan kellarikerroksen vanhat 
saunatilat. 

 
Tehdyt tutkimukset ja mittaukset 
 

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

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

 Sisäilman laadun mittaukset (mikrobi ja VOC) tiloista joissa on havaittu käyttäjien 
toimesta poikkeavaisuuksia sisäilman laadussa (luokat 137, 138, 139, auditorio 
145, opettajainhuoneet 109 ja 116). 

 
Tärkeimmät havainnot 

 Kellarikerroksessa on vanha saunaosasto ja varastotiloja. V-osan varastotilojen ja 
käytävän seinärakenteiden alaosissa ja lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta ja 
maalipinnoitteen irtoamista kosteuden vaikutuksesta. 

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

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

puurakenteissa havaittiin vähäisesti paikoittaisia kosteus- ja lahovaurioita sekä 
epätiiveyttä seinärakenteisiin. Ikkunoiden huoltokorjaus ja tiivistystyöt oli aloitettu 
kuntotutkimustyön ollessa käynnissä.  
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 Kellarikerroksen ns. jumppatilan lattiapinnoitteeksi on asennettu vanerilevy. Vane-
rilevytyksen alla on vanha vinyylilaattapinnoite jonka liima sisältää asbestia. Ei ai-
heuta toimenpiteitä, mikäli nykyistä lattiapinnoitetta ei poisteta. 

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

 Ilmastointia on viime vuosina parannettu lisäämällä tuloilmamääriä koko raken-
nuksen osalle.  

 
Riskirakenteet 

 Salaojituksen puute. 
 Pintavesien pois ohjaus rakennuksen vierustalta 
 Maanvastaisten seinien vedeneristysten ikä 
 Ikkunoiden kosteus- ja lahovauriot 
 Vesikatteen ikä 
 Välipohjarakenteiden orgaaniset eristeet, mikäli rakenteisiin pääsee vettä 

 
 

JOHTOPÄÄTÖS 
 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen 

 
 Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset 

ovat alle 1 m2. 
 Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäil-

maan. 
 

Toimenpidesuositukset 
 

 Ilmastoinnin ilmamäärien / paine-eron muuttaminen taajuusmuuntajien avulla. 
Toimenpide vähentää rakenteiden (mm. ikkunat) läpi kulkevien vuotoilman määriä.  

 Ikkunoiden huoltokorjaukset (maalaus, lahovaurioiden korjaaminen, ikkunatiivis-
teiden uusiminen ja ikkunoiden liittymien tiivistäminen ulkoseinärakenteisiin). 

 Kellarikerroksen vanhan ns. saunaosaston (V-siipi) eristäminen portaikkoliittymän 
kohdalla tiiviillä väliovella, ettei mahdollisia epäpuhtauksia pääse kulkeutumaan 
portaikkoon ja opetustiloihin. 

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

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

 
 

 
 OLOSUHDE ARVIOINTI OHJE 
 

 Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti. Taulukkoon 1 on koottu 
altistumisolosuhteiden arvioinnin pääkriteereitä, jotka kuvaavat tavanomaisesta poikkea-
vaa sisäilmaolosuhdetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  Taulukossa esitettyjen periaattei-
den mukaisesti arvioidaan todennäköisyyttä altistua sisäilman tavanomaisesta poikkeaville 
epäpuhtauksille ja olosuhteille.  
 
Altistumisolosuhteiden tason kaikkien pääkriteereiden ei tarvitse täyttyä, vaan arvio teh-
dään merkittävimmän sisäilman laatuun vaikuttavan epäpuhtauslähteen mukaan.  
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Taulukko 1. Altistumisolosuhteiden arvioinnin pääkriteereitä, jotka kuvaavat tavanomai-
sesta poikkeavaa olosuhdetta. Myös muissa kuin mikrobiologisissa epäpuhtauksissa huo-
mioidaan aina epäpuhtauslähteen laajuus ja voimakkuus, minkä mukaan lopullinen luokit-
telu määräytyy. 
 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen 

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

kuitu lähteitä, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.  
 Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja 
 Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja.  

 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen 

 
 Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset 

ovat alle 1 m2. 
 Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäil-

maan. 
 Tiloissa tai ilmanvaihtojärjestelmissä on mineraalivillakuitulähteitä joista voi irrota 

kuituja sisäilmaan.* 
 Betonirakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu 

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

ylittyvät sekä epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.* 
 

*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteiden arvioinnissa (vrt. koko rakennus / 
kerros / yksittäinen tila) 
**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komonen 
J. 2007 
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arvi-
ointiin. Keinänen H. 2013 

 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde todennäköinen 

 
 Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja kos-

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

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

ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.* 
 Betonirakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todet-

tu laajoja pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).**,*** 
 Rakenteessa on käytetty kreosoottia, epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys sisäil-

maan ja työ- tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.* 
 Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen määräyskokoelmassa esitetyt oh-

jearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan. * 
 

*Ongelman laajuus on huomioitava altistumisolosuhteiden arvioinnissa (vrt. koko rakennus / 
kerros / yksittäinen tila) 
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**Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Merikallio T., Niemi S., Komo-
nen J. 2007 
***Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arvi-
ointiin. Keinänen H. 2013 

 
 
 

Tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen 

 Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivau-
rioita, korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisivu, ala-
pohjarakenne) 

 Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat 
merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmapitävyys on erittäin riskialtis.*  

 Sisäilman laatu ei täytä rakennusmääräyskokoelma D2:n vähimmäisvaatimuksia 
sisäilman laadun osalta. Mahdolliset epäpuhtauslähteet on todettu ja paikallistet-
tu.**,*** 

 Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot 
ylittyvät ja sisäilman epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.** 

 Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi si-
säilmassa ja työ- tai oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.* 

 Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen määräyskokoelmassa esitetyt on to-
dettu viitearvoja suurempia PAH-yhdisteitä.** 

 Tilojen pölynäytteissä on todettu asbestikuituja, ja tiloissa on todettu asbestikui-
tulähteitä.** 

 Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen määräyskokoelmassa esitetyt oh-
jearvot ja säteilyasetuksen toimenpiderajan. * 
 

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

seen tehtäviä selvityksiä.  
 

SISÄILMASELVITYS JA ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINTI KOHTEESSA 
TEHTYJEN HAVAINTOJEN MUKAAN 
 

 Mikrobivaurioituneita rakenteita ei kohdekäyntien yhteydessä havaittu.  
 Kosteusvaurioita havaittiin kellarikerroksen ns. saunaosassa. Kosteutta oli havait-

tavissa kellarikerroksen ulko- ja väliseinien alaosissa, joissa kosteus oli irrottanut 
rappaus ja maalipinnoitetta vähäisessä määrin < 1 m2 alueelta. Kosteusvaurioitu-
neilla alueilla oli tarkastuskäynnin yhteydessä korjaustyöt käynnissä.  

 Kosteusvaurioituneista tiloista oli ilmayhteys muihin tiloihin väliovien kautta. Ra-
kenteissa ei havaittu ilmavuotoreittejä.  

 Ikkunoissa havaittiin maalipinnoitteiden vaurioitumisia, tiivistepuutteita ja ikkunoi-
den liittymissä ulkoseinärakenteisiin ilmavuotoja.  

 Maanvastaiset betonilattiat olivat maalipintaisia ja niissä ei havaittu pinnoite vauri-
oita. Kellarikerroksessa on ollut kaksi luokkatilaa voimistelusalina. Tilojen lattiama-
teriaalina on käytetty filmivaneria, joka oli kiinnitetty ruuveilla betonilattiaan. Vane-
rilevyissä ei havaittu kosteusvaurioita.  

 Huonetilojen pinnoitteet ovat pääasiassa rakennusaikaisia maalipinnoitteita, joista 
ei enää haihdu sisäilmaan epäpuhtauksia.  
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 Tilojen käyttötarkoituksen perusteella asetetut viite- ja ohjearvot kohdekäyntien 
yhteydessä aistinvaraisesti arvioiden täyttyvät. 

 Kohteen ilmanvaihtolaitteista on viime vuonna poistettu kaikki mineraalivillaa sisäl-
tävät komponentit.  

 Kohteessa on poistoilmanmäärä liian suuri verrattuna tuloilmaan. Saatujen selvi-
tysten perusteella ilmastointilaitteiston säätö on toteutettu vanhanaikaisesti 1 ja 
½-teho kytkimin / kello-ohjauksella ja ei vastaa nykyistä säätöjärjestelmää.  

 Ilmamäärien mittauspöytäkirja liitteenä. 
 
 
 
 

VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 
 
 

Näillä toimenpiteillä saavutetaan  
TAVANOMAISESTA POIKKEAVA OLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN 

 
 Ilmastoinkojeiden ohjauksen järjestäminen taajuusmuuntajien avulla.  
 Ikkunoiden liittymien tiivistäminen seinärakenteisiin, ikkunoiden huoltomaalaus ja 

tiivisteiden uusiminen.  
 Kellarikerroksen vanhan saunaosaston / opetustilojen välioven muuttaminen tiivis-

teillä varustettuun huoneisto-oveen ja tilan alipaineisuuden lisääminen viereisiin ti-
loihin nähden.  

 
 

MAHDOLLISET LISÄTUTKIMUKSET 

 Rakennuksen ulkoseinät ovat täystiiliseiniä, joissa ei ole eristeitä tms. rakennetta 
joista aiheutuisi sisäilmaa mahdollisesti pilaavaa mikrobivaurioitumista. Ulkosei-
nien kiviainesrakenteista ei kannata ottaa materiaalinäytteitä.  

 Ikkunoiden asennustyössä on käytetty mineraalivillaa, joka kontaminoituu ulkoil-
massa olevien orgaanisten aineiden ja kosteuden kanssa vuotoilmakohdista, jon-
ka vuoksi materiaalinäytteen otto ei anna oikeaa kuvaa mahdollisen ongelman 
olemassa olosta. Korjaustöiden yhteydessä ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät tii-
vistetään erillisen työselityksen mukaan.  

 Yläpohjassa on tapahtunut kattovuotoja, jonka seurauksena yläpohjaeristeitä on 
kastunut ajan saatossa. Korjaustöiden yhteydessä yläpohjan eristeet uusitaan 
vähintään 1 m:n matkalta ns. tervettä rakennetta vesivuotovaurioiden kohdalta.  

 Rakennuksen sokkelit ovat betonirakenteisia ja niissä ei ole orgaanisia eristeitä 
tms. jotka mikrobi vaurioituisivat. 

 Alapohjarakenteissa ei myöskään ole eristeitä jotka mikrobivaurioitusivat.  
 
 

 VOC näytteiden analyysit valmistuvat myöhemmin. Koulurakennuksen luokka ja 
oleskelutilojen lattiapinnoitteet ovat pääasiassa kiviaines ja vinyylimattopinnoittei-
ta, joista ei irtoa yleensä VOC emissioita. Seinien- ja kattojen maalipinnoitteet 
ovat vanhoja ja niistä ei oletettavasti enää haihdu sisäilmaan VOC päästöjä. Sa-
moin myös koulussa käytetty irtaimisto (pulpetit, kaapit, työpöydät jne. ovat ol-
leet käytössä vuosia ja niiden pinnoitteista ei irtoa sisäilmaan epäpuhtauksia. 
Kohteen ilmanvaihdon määrä on riittävä poistamaan vähäiset mahdolliset VOC 
päästöt materiaaleista.  
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  YHTEYSTIEDOT 

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

 
 
Turussa 17.4.2018 

 
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 

 
Kari Hassinen 
Rakennusterveysasiantuntija RTA 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Kärsämäentie 35, 20360 Turku 
kari.hassinen@raksystems.fi 
p.040 738 0932 
 

 


