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Sivistystoimiala 
 
 
 
 
 
Ympäristöterveyden lausunto Sepänkadun koulurakennuksen käytöstä 
 
 

Puolalan koulun väistötiloista Sepänkatu 2:ssa otettiin kontrollitutkimusrapor-
tin toimenpidesuositusten perusteella kohdennetusti 15 kpl materiaalinäytteitä 
29.5., 7.6. ja 18.6.2019 sekä VOC-ilmanäytteenotto 7.6.2019. Tulokset on esi-
tetty 2.7.2019 päivätyssä rakennusterveysasiantuntijan raportissa.  

 
Näytteiden mikrobitutkimuksissa todettiin 3 näytteessä mikrobikasvustoa. Yh-
teensä 8 näytteessä, joissa kahdessa todettiin em. mikrobikasvustoa,  havait-
tiin kosteusvaurioindikaattori Stachybotrys –hometta pieninä määrinä.  Lai-
mennossarjaviljelymenetelmällä todettiin Stachybotrystä 3 näytteessä ja li-
säksi laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa todettiin kyseistä Stachy-
botrys -hometta 5 näytteessä.  Stachybotrus -hometta sisältävät materiaali-
näytteet ovat tilojen jalkalistoista tai niiden takaa olevaa seinän laastia sekä 
vesipisteiden alla olevia selluloosa -pitoisia rakennusmateriaaleja. Yksi  mik-
robikasvustoa sisältäneestä näytteestä oli otettu ikkunan alakarmin sisäpin-
nalta.  

 
Näytetulosten perusteella rakennusterveysasiantuntija on esittänyt kohteessa 
suoritettavat korjaustyöt 2.7.2019 ja 5.8.2019 päivätyissä raporteissa. Havait-
tujen mikrobilöydösten perusteella tiloissa on rakennusterveysasiantuntijan 
ohjeiden mukaan tehty korjaustoimenpiteitä sekä annettu korjaustoimenpiteitä 
suorittaville työsuojeluviranomaisten suojausohjeet . Tiloissa on uusittu ja kor-
jattu vaurioituneita rakenteita. Korjaustoimenpiteisiin kuuluu mm. puisten jal-
kalistojen poisto, laastipinnan uusiminen ja vesipisteiden näytekohtien ympä-
ristön uusiminen ja korjaus. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tiloissa suoritetaan 
homepölysiivous ennen koulutoiminnan alkua.  

 
Ns. moottorilaboratoriosta otetussa VOC-ilmanäytteessä ei havaittu toimenpi-
derajan ylittäviä arvoja. Moottorilaboratoriosta on tyhjennetty koneet, laitteet 
sekä poltto- ja voiteluaineet. Korjaustoimenpiteisiin sisältyy myös moottorila-
boratorion ja sen viereisten tilojen välillä olevat läpivientien tiivistäminen kaa-
sutiiviiksi sekä tiiveyden varmistaminen merkkiainekaasukokeella. 

 
Todetut mikrobikasvustolöydökset viittaavat mahdollisiin paikallisiin kosteus-
vaurioihin. Stachybotrys -homeen kohdalla ei havaittu runsasta eikä laajaa 
kasvustoa  vaikka löydösten suhteellinen lukumäärä oli kuitenkin suuri. Mikro-
bilöydösten kohdalla on ryhdytty välittömästi korjaaviin toimenpiteisin haitan 
poistamiseksi ja tiloissa voidaan aloittaa koulutoiminta. Siivoustoimenpiteiden 
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jälkeen on otettava uusintamikrobi- ja VOC-näytteet korjaustoimenpiteiden riit-
tävyyden ja muun rakennuksen tilojen kunnon varmistamiseksi.  

 
Mikäli uusintanäytteissä todetaan vielä kosteusvaurioihin viittaavaa kasvus-
toa, harkitaan tilojen käytön keskeyttämistä koulutarkoitukseen ja siirtymistä 
väistötiloihin viimeistään kuukauden kuluessa haitan toteamisesta sekä ryh-
dyttävä sitä ennen haittaa rajoittaviin toimenpiteisiin esim. teknisillä ratkaisuil-
la. Tilat voidaan ottaa uudelleen käyttöön, kun haitan aiheuttaja on selvitetty 
ja epäkohdat on korjattu sekä todettu haitan poistuneen 
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