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Turun kaupunki / Kati Järvi 
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20101 Turku 
 
Yhteyshenkilö Johanna Kaipia 
p. 040 489 4574, johanna.kaipia@turku.fi 
 

Tutkimussuunnitelman 
laatija 
 

Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy 
Apilakatu 10 
20740 Turku 
 
Tomi Levola 
Rakennusterveysasiantuntija, rakennusinsinööri (AMK) 
puh. 0440 893 475, tomi@kiat.fi 
 

 

Tutkimuksen kohde ja taustaa 
 
Tutkimuksen kohteena on vuonna 1903 rakennettu ja vuosina 1925, 1939 ja 1947 laajennettu koulu-
rakennus, 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 ylläpitokor-
jausten lisäksi aikaisempien sisäilman laatuun liittyvien tutkimusten perusteella suoritettuja korjauk-
sia, kuten rakenteiden liittymien tiivistyksiä ja luokkakohtaisten iv-koneiden asennus. 
 

 
Lähtötiedot 
 
Kohteeseen on tehty useita eri tutkimuksia lähivuosina. Tehtyjä tutkimuksia ja käytössä olevia asiakir-
joja ovat: 

- 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, 14.05.201, 

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

tems Oy 22.05.2018 
- Korjaustöiden valvontapöytäkirja, Insinööritoimisto Raksystems Oy 31.05.2018 
- Ilmanvaihdon selvitys, M-Ventti Oy 31.05.2018 
- Valokuvat remontista 06/2018 
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- 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, Insinööritoimisto Raksystems Oy 

28.06.019 
- 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, Insinööritoimisto 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 
- Yhteistyökokouksen muistio 09.05.2019, 07.03.2019, 08.11.2018, 06.09.2018, 12.09.2019 

 
Em. aikaisempien tutkimusraporttien lisäksi käytettävissä ovat Turun kaupungin arkistossa olevat al-
kuperäiset ja peruskorjausaikaiset suunnitelma-asiakirjat. Lisäksi kohteeseen saatiin perehdytys Tila-
palvelukeskuksessa pidetyssä aloituspalaverissa. 
 

Tekninen riskiarvio 
 
Tekninen riskiarvio tehtiin suunnitelma-asiakirjoihin ja rakennepiirustuksiin perehtymällä sekä koh-
teessa pidetyn katselmuksen perusteella. Teknisen riskiarvion perusteella määritettiin riskirakenteet, 
joihin kiinnitetään erityistä huomiota tutkimuksessa. 
 
Rakennuksessa on täyttökerroksellisia (ala- tai ylälaattapalkistoja) sekä mahdollisesti betoniholvira-
kenteita, joiden päällä on lämpö-/ääneneristyskerros sekä pintabetonilaatta. Välipohjien rakennetyy-
pit selvitetään tutkimuksessa rakenteita avaamalla. Täyttökerrokset ja lämpö-/ääneneristyskerrokset 
voivat sisältää orgaanista ja mikrobivaurioitunutta ainesta, erityisesti ulkoseinälinjojen läheisyydessä 
sekä vesi- ja viemäriputkien ympäristössä. Välipohjarakenteiden täyttökerroksista saattaa olla ilmayh-
teyksiä sisätiloihin. Lisäksi tiloihin on rakennettu kotelorakenteita, joiden sisällä on läpivientejä. Väli-
pohja- ja kotelorakenteiden liittymiä on tiivistyskorjattu. Katselmuksessa havaittiin rakenteiden liitty-
missä ja läpivienneissä ilmavuotojen aiheuttamia nokimuodostumia, jotka ovat saattaneet syntyä en-
nen tiivistyskorjauksia. Rakenteiden ja läpivientien tiiviydet tarkastetaan aistinvaraisesti, merkkisavuin 
ja merkkiainekokein. 1. kerroksen ja kellarikerroksen välisissä välipohjarakenteissa on sekä alkuperäi-
sessä rakennuksessa että sen jälkeen rakennetuissa laajennusosissa saatettu rakennusajalle tyypilli-
sesti käyttää haitta-aineita sisältäviä vedeneristeitä. Vedeneristeiden koostumus selvitetään raken-
neavauskohdista otettujen materiaalinäytteiden laboratorioanalyysein. 
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Alapohjarakenteet ja niiden lattiapinnoitteet ovat alttiita maaperästä nousevalle kosteudelle. Kosteus 
voi vaurioittaa lattioiden ja seinien alaosien pintarakennekerroksia. Alapohjarakenteet ja seinien 
alaoat kartoitetaan pintarakennekosteudentunnistimella, tarvittaessa tehdään rakennekosteusmit-
tauksia esim. ns. viiltokosteusmittaus – menetelmällä lattiapinnoitteiden alta.  
 
Kellarikerroksen alapohjassa on tarkastus- tai käyntiluukkuja, joiden kautta voi päästä epäpuhtauksia 
kulkeutumaan sisäilmaan. Tarkastusluukkujen tiiveys tarkastetaan tutkimuksessa merkkisavuin tai 
merkkiainekokein. Kellarikerroksen maanpaineseinien vedeneristeet voivat rakennusajalle tyypillisesti 
sisältää haitta-aineita. Maanpaineseiniin kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta, minkä vuoksi niissä 
saattaa olla kosteuden aiheuttamia vaurioita. Käytöstä poistetuissa tiloissa on näkyviä kosteusvaurioita 
seinien alaosissa. Kellarikerroksessa on käytöstä poistettuja tiloja, jotka on alipaineistettu. Alipaineis-
tuksen toimivuus ja läpivientien tiiveys tarkastetaan sekä kellarikerroksen vaurioiden ja epäpuhtaus-
lähteiden merkitys käytössä olevien kannalta selvitetään tutkimuksessa.  
 
Lattiapinnoitteina on käytetty muovilaattaa ja muovimattoa. Muovilaatat ovat altistuneet mm. siivous-
vesille ja muovimatot saattavat vaurioitua mm. liian aikaisesta pinnoittamisesta. Lattiapinnoitteiden 
vaurioituminen selvitetään materiaalinäytteistä tehtävien laboratorioanalyysien avulla (mikrobit ja 
VOC – yhdisteet). 
 
Ulkoseinärakenteissa ns. patterisyvennyksien ja ikkunoiden yläpuolisten betonipalkkien kohdalla on 
rakennusaikana käytetty yleisesti orgaanista ainesta sisältävää lämmöneristekerrosta. Lämmöneriste-
kerrokset saattavat olla vaurioituneita. Ulkoseinärakenteet patterisyvennysten ja ikkunoiden yläpuo-
lella selvitetään rakenneavauksin ja ilmayhteydet mahdollisista eristekerroksista tutkitaan merkkisa-
vuin tai merkkiainekokein. 
 
Luokkahuoneisiin on asennettu tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita. Saatujen tietojen mukaan koneet 
käynnistyvät normaaliin tehoon liiketunnistimen perusteella. Tästä aiheutuu riski, että epäpuhtauspi-
toisuudet luokissa pääsevät nousemaan iv-koneen ollessa alemmalla käyttöteholla tai että tilat alipai-
neistuvat. Käytöstä poistettujen ilmanvaihtokanavien peitelevyjä oli katselmuksen havaintojen mu-
kaan aukeillut, näiden kautta saattaa kulkeutua korvausilmaa sisätiloihin. Peitelevyjen aukeamisen syy 
tulee tutkimuksissa selvittää. Ilmanvaihtojärjestelmistä tarkastetaan mm. ilmanvaihtokoneiden kunto, 
suodattimien suodatusasteet ja asennuskehysten tiiveydet sekä käyntiajat ja – tehot. 
 
Yläpohjarakenteiden rakennetyypit, niiden kunto ja yläpohjan tiiveys tulee selvittää tutkimuksessa. 
Yläpohjan lämmöneristeet ovat saattanut altistua rakennusvaiheessa sade- ja lumien sulamisvesille 
sekä myöhemmin kattovuodoille. Lisäksi yläpohjarakenteisiin on saattanut tiivistyä sisäilman kos-
teutta. Katselmuksessa havaittiin sisäkattorakenteissa vuotojälkiä, joiden syyt tulee tutkimuksessa sel-
vittää. Yläpohjan lämmöneristekerroksista saattaa tapahtua ilmavuotoja sisätiloihin esim. jos ilman-
vaihto alipaineistaa voimakkaasti sisätiloja. Alaslaskettujen sisäkattojen yläpuolella saattaa olla pin-
noittamatonta mineraalikuitueristettä, tämä tulee selvittää tutkimuksissa. 
 
Katselmuksessa havaittiin, että käytössä olevien tilojen tasopinnoilla yms. on runsaasti pölyä koulun 
käytössä olevissa tiloissa. Pölyn koostumus selvitetään laboratorioanalyysein. 
 
 
 
 

Tutkimussuunnitelma 
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Lähtötietoihin perehtymisen ja kohteella suoritetun aloituskatselmuksen perusteella laadittiin alus-
tava tutkimussuunnitelma rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi.  
 
Alla on esitetty tutkimuksen sisältö ja pääperiaatteet: 

• Ennen kohteessa tehtäviä kenttätutkimuksia perehdytään kaikkiin rakennuksesta aikaisemmin 
tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä suunnitelma-asiakirjoihin, rakennepiirustuksiin ja 
tehtyihin korjauksiin. 

• Rakenteiden toteutustapa ja rakenteiden kunto tarkastetaan rakenneavauksin. Raken-
neavausten tarkoituksena on rakenteiden rakennetyyppien selvittämisen lisäksi arvioida ais-
tinvaraisesti rakenteiden kuntoa sekä tehdä kosteusmittauksia ja näytteenottoja rakenteiden 
sisältä. Rakenteiden mahdollinen vaurioituminen ja vauriomekanismit selvitetään raken-
neavausten yhteydessä tehtävien havaintojen, kosteusmittausten ja laboratoriossa tehtävien 
materiaalinäytteiden analyysivastausten perusteella. 

• Tutkimuksessa tehtävät rakenneavaukset tehdään asbestityönä mahdollisten haitta-aineiden 
leviämisen estämiseksi. 

• Kaikkien tilojen aistinvarainen tarkastus ja pintakosteuskartoitus 
- alapohjat, maanvastaiset rakenteet, vesipisteiden läheisyydet ja mahdolliset vuoto-

kohdat 
- tarvittaessa rakennekosteusmittauksia viilto- tai porareikämenetelmällä alueille, joilla 

todetaan kohonneita kosteusarvoja (tutkimuksessa varaudutaan tekemään noin 10 
mittauspistettä) 

- liimattavien lattianpäällysteiden kuntoa arvioidaan ensisijaisesti aistinvaraisesti viilto-
mittausten yhteydessä 

• Putkikanaalien ja ryömintätilojentarkastus, niiltä osin, kuin ne ovat tarkastusluukkujen ja ke-
vyiden rakenneavausten kautta tarkastettavissa. Mahdollisesti tarvittavista raskaammista ra-
kenneavauksista sovitaan erikseen. 

• Ulkoseinien ja ala-, väli- ja yläpohjien liittymien ja läpivientien sekä kotelorakenteiden ilmatii-
veyden selvittäminen aistinvaraisesti, merkkisavun avulla sekä tarvittaessa merkkiainekokein. 
Merkkiainekokeita varaudutaan tekemään 10 rakenteeseen. Merkkiainekokeet tehdään ra-
kenteisiin, joissa rakenneavausten perusteella todetaan sisäilman laatuun vaikuttavia vaurioita 
/ tekijöitä ja joissa ilmayhteydellä ja sen merkittävyydellä on vaikutusta sisäilman laatuun.  

• Materiaalinäytteiden ottaminen mikrobimäärityksiä varten rakenneavausten yhteydessä. Mik-
robimääritysmenetelmänä käytetään viljelymenetelmien lisäksi qpcr-menetelmää kohteessa 
käytetyn desinfiointiaineen vuoksi; qpcr-menetelmää käytetään mikrobimäärityksiin alueilla, 
joilla desinfiointia on käytetty. Arvio 20 näytettä suoraviljelymenetelmällä ja 10 näytettä qpcr-
menetelmällä. 

• Materiaalinäytteiden ottaminen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrittämiseksi (ns. VOC 
– yhdisteet) tutkimuksen yhteydessä. Arvio 10 näytettä. 

• Arvioidaan tilojen siivouksen tasoa ja pölyisyyttä sekä selvitetään yläpölykertymien määrät ais-
tinvaraisesti. 

• Tarkastellaan huonepölyn koostumusta ja tilojen kuitu- ja hiukkaslähteitä pintapölynäytteiden 
SEM- ja alkuaineanalyysillä. Arvio 10 näytettä. 

• Selvitetään huonetilojen ilman mineraalivillakuitujen pitoisuutta kahden viikon laskeumanäyt-
teillä (10 kpl näytteitä). 
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• Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastus: mm. ilmanvaihtokoneiden kunto, suodattimien suodatus-
asteet ja asennuskehysten tiiveys, kanavistojen likaisuuden arviointi, ilmavirtojen mittausta ja 
mittaustulosten vertaamista Asumisterveysasetukseen ja käyttäjämääriin verrattuna sekä 
käyntiaikojen selvittäminen. 

• Rakennuksen painesuhteita, hiilidioksidipitoisuutta ja kosteus- ja lämpöolosuhteita seurataan 
pistokoeluontoisesti jatkuvatoimisena noin 1–2 viikon kestoisena seurantamittauksena tilaa-
jan, kiinteistössä olevien, olosuhdemonitorien avulla. 

• Tutkimuksesta laaditaan tutkimusseloste, jossa esitetään tehdyt tutkimukset, havainnot, tu-
lokset, tulosten tarkastelut sekä johtopäätökset korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.  

 

 

 

 

Turussa 10.10.2019 

Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy 
 

Tomi Levola 
Rakennusterveysasiantuntija (C-21554-26-15), rakennusinsinööri (AMK) 
p. 0440 893 475, tomi@kiat.fi 


