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Tiivistelmä 

Kupittaan koulutalon 1950‐  ja 1960‐luvuilla valmistuneet  rakennukset on ainoastaan osittain 
peruskorjattu, osin alkuperäisessä kunnossa. Tiloissa on rakennuksen käytön aikana ollut useita 
kosteusvaurioita, joita on korjattu paikallisesti. Osalla käyttäjistä on vuosien mittaan esiintynyt 
oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ra‐
kennuksen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden vaikutusta sisäilman 
laatuun. 

Tutkittaviin rakennuksiin tehtiin rakenneavauksia ja tarkastusreikiä n. 90 kpl, joiden yhteydessä 
otettiin 52 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin. Rakenneavausten paikat määräytyivät 
kosteuskartoituksen  sekä  tutkimussuunnitelmassa  esitetyn  riskikartoituksen  perusteella.  Tä‐
män lisäksi selvitettiin rakennuksen painesuhteita ja ilmavuotoreittejä todetuilta vaurioalueilta 
sisäilmaan sekä ilmanvaihdon toimintaa. Rakennuksen teollisten mineraalikuitujen lähteitä sel‐
vitettiin aistinvaraisin tarkastuksin ja geeliteippinäyttein huonepinnoilta sekä tuloilmajärjestel‐
mästä.  

Tutkimusten perusteella vanhan osan rakenteet vastasivat kohtalaisesti käytössä olleita lähtö‐
tietoja ala‐, väli‐ ja yläpohjan osalta, mutta ulkoseinien osalta vain paikoin. Alapohjarakenteissa 
todettiin paikallisia  lattiapäällystevaurioita  ja musiikkiluokan osin  kevytrakenteinen  lattia on 
kosteusvaurioitunut. Vanhan osan ulkoseinät ovat osin lämmöneristämättömiä massiivitiilisei‐
niä, osin lämmöneristettyjä betoni‐ ja/tai tiilirunkoisia seiniä. Seinien lämmöneristeet ovat ma‐
teriaalinäytteiden perusteella  laaja‐alaisesti kosteus‐  ja mikrobivaurioituneet. Eristetiloista on 
merkkiainetutkimusten  perusteella merkittäviä  systemaattisia  ilmavuotoja  erityisesti  huono‐
kuntoisten ja osin lahovaurioisten ikkunoiden kautta sisäilmaan. 

Laajennusosalla rakenteet vastasivat selvästi paremmin lähtötietoja. Rakennuksen peruskorjaa‐
mattomissa alapohjissa  lämmöneristeenä käytetty  lastuvillalevy (”Toja”) sekä  liikuntasalin be‐
tonilaatan päälle asennetut mineraalivillaeristeet ovat materiaalinäytteiden perusteella  laaja‐
alaisesti kosteus‐ ja mikrobivaurioituneet. Vaurioalueilta todettiin merkittäviä ilmavuotoja sisä‐
tiloihin. Lisäksi alapohjalaatan alla on ainakin putkitunnelin läheisyydessä ilmatilaa, jonne jätetyt 
muottilaudoitukset ovat kosteus‐  ja mikrobivaurioituneet. Alapohjan  ilmatilasta  ja  tunnelista 
havaittiin merkkiainetutkimuksin ilmavuotoja sisätiloihin. Kellarin pukuhuonetiloissa alapohja‐
rakenne on uusittu, mutta todennäköisesti rakennusaikaisen kosteuden vuoksi lattiapäällysteet 
ovat  paikoin  vaurioituneet.  Tulosten  perusteella  arvioidaan  poikkeavan  altistumisen mikro‐
biepäpuhtauksille olevan erittäin todennäköistä suurimmassa osassa rakennusta. 

Ulkoseinien ja laajennusosan alapohjien kosteus‐ ja mikrobivaurioiden lisäksi sisäilman laatuun 
vaikuttaa merkittävästi  rakennuksen monimuotoisesti  toteutettu  ilmanvaihto.  Suurimmassa 
osassa luokista on tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet, mutta etenkin vanhassa osassa myös raken‐
nuksen yleisilmanvaihto vaikuttaa  luokkiin avonaisiksi  jätettyjen  siirtoilmasäleikköjen kautta. 
Yleisilmanvaihdon piirissä olevissa tiloissa on tilamuutosten vuoksi osin pelkkä tulo‐ tai poistoil‐
manvaihto, osin molemmat. Ainakin osin sekavasta  ilmanvaihtojärjestelmästä  johtuen raken‐
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nuksen painesuhteet ulkovaipan yli vaihtelevat tilakohtaisesti: osa tiloista on lievästi tai voimak‐
kaasti alipaineisia, osa lievästi ylipaineisia. Joissain tiloissa paine‐ero ulkoilmaan vaihtelee vuo‐
rokausittain ylipaineisesta voimakkaan alipaineiseksi.  

Liikuntasaleja sekä vanhan osan tiloja palvelevien yleisilmanvaihdon iäkkäimpien koneiden (TK‐
1, TK‐2 ja TK‐3) sisäpinnoilla on runsaasti teollisten mineraalikuitujen lähteitä. Lisäksi luokkien 
pääosin iäkkäät akustiikkalevyt sekä vanhalla osalla siirtoilmasäleikköihin jätetyt suojaamatto‐
mat mineraalivillat voivat toimia kuitulähteinä. Kahden viikon aikana huonepinnoille laskeutu‐
neesta pölystä otettujen kuitunäytteiden pitoisuudet olivat kuitenkin pieniä ja alittivat Asumis‐
terveysasetuksen toimenpiderajan.  

Yhteenveto tutkimusten perusteella suositelluista toimenpiteistä on esitetty raportin lopussa. 
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1 Yleistiedot 

Tutkimuskohde: 
Kupittaan koulutalo 
Syreenikuja 1, 20720 TURKU 
 
Rakennusvuosi: 1957, laajennusosa 1962 
Kerrosala: 5 614 m2 
Tilavuus: 21 285 m3 
 
Tilaaja: 
Johanna Kaipia, sisäilma‐asiantuntija 
p. 040 489 4574, johanna.kaipia@turku.fi 
Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus 
Linnankatu 90 E, 2. krs 
 
Tutkimusten vastuuhenkilö: 
Vesa Koskinen, vanhempi asiantuntija, FM  
rakennusterveysasiantuntija C‐21529‐26‐15 
Sirate Group Oy, Kutterintie 5, 20900 TURKU 
vesa.koskinen@sirate.fi, p. 040 648 2244 
 

Tutkimushenkilöt   
Vesa Koskinen, Vuokko Lappalainen, Janita Törnroos, Suvi Kajanen, Ville Norri, Sirate Group Oy 
 
Laboratoriot: 
Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö (mikrobit, teolliset mineraalikuidut) 

Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite: 
Kupittaan koulutalon 1950‐ ja 1960‐luvuilla valmistuneissa rakennuksissa ei ole tehty kaikkia ti‐
loja käsittävää peruskorjausta. Tiloissa on rakennuksen käytön aikana ollut useita kosteusvauri‐
oita, joita on korjattu paikallisesti. Osalla käyttäjistä on vuosien mittaan esiintynyt oireita, joiden 
on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen ole‐
massa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden vaikutusta sisäilman laatuun. 

Tutkimusajankohta: 
30.6. – 22.9.2020  

 Arviointikäynti 30.6.2020 

 Pintakosteuskartoitus 13.7.2020 

 Viilto‐ ja rakennekosteusmittaukset 13. – 16.7.2020 

 Rakenne‐ ja ilmavuototutkimukset, materiaalinäytteet 13. – 17.7. ja 3. – 5.8.2020 

 Paine‐eroseurannat 13. – 31.7. ja 15. – 22.9.2020 

 teolliset mineraalikuidut 14 vrk laskeuma 17. – 31.7.2020 

 IV‐järjestelmän tarkastus ja mittaukset, tuloilmakanaviston kuitunäytteet 15. ja 
17.7.2020 
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2 Tutkimuskohteen yleiskuvaus 

 Perustiedot 

Tutkimuskohteena oli Kupittaan koulutalossa toimiva Vasaramäen yhtenäiskoulun Syreenin yk‐
sikkö. Nykyisellään pääosin peruskoulun 7. – 9. vuosiluokkien opetuskäytössä oleva rakennus on 
perustettu  betonianturoin  kallioiselle mäelle.  Rakennuksen  etelä‐pohjoissuunnassa  olevassa 
yläkouluosassa (valmistunut 1957) on kolme – neljä maanpäällistä kerrosta (kuva 2.1.1) ja itä‐
länsisuunnassa olevassa ns. lukiosiivessä (laajennusosa, valmistunut 1962) on kaksi (kuva 2.1.2). 
Näiden väliin jäävä aulatila on yksikerroksinen. Laajennusosan itäpäädyssä on kellarikerroksessa 
väestönsuoja‐ ja pukuhuonetiloja. Vanhan osan keskellä on kellarikerroksessa keittiö‐ ja ruoka‐
salitilat sekä yksi opetustila.  

 
Kuva 2.1.1. Vanhassa osassa on 3 – 4 maanpäällistä kerrosta sekä keittiö‐ ja ruokasalitilat kellariker‐
roksessa. 

 
Kuva 2.1.2. Kaksikerroksisen laajennussiiven itäpäädyssä on kellarikerroksessa VSS‐tilat sekä alkupe‐
räiseen pyöräkatokseen tehdyt puku‐ ja pesuhuonetilat. 

Aumakattoisissa rakennuksissa on pilari‐palkkirunko, ulko‐ ja väliseinät ovat pääosin tiilimuurat‐
tuja. Vesikatteena on rakennusosasta riippuen huopa tai pelti. Laajennusosassa ikkunanauhojen 
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ylä‐ ja alapuoliset osat on verhottu asbestisementtikuitulevyin, sokkelin pinta on osin rapattu. 
Puurakenteiset 2‐kertaiset ikkunat ovat alkuperäisiä. 

Ilmanvaihtojärjestelmä 
Rakennuksen  alkuperäinen  painovoimainen  ilmanvaihto  on  saneerattu  koneelliseksi  tulo‐  ja 
poistoilmanvaihdoksi  1980‐luvun  alussa  ja  sitä  on  edelleen  parannettu  2000‐luvulla.  Ilman‐
vaihto on toteutettu usealla ilmanvaihtokoneella. Vuoden 1980 IV‐kuvissa vanhassa osassa on 
kaksi erillistä tuloilmakonetta (TK‐2 ja TK‐3) ja 21 huippuimuria, laajennusoassa liikuntasalin pa‐
lautusilmaa käyttävä tuloilmakone (TK‐1) ja 4 huippuimuria. Tuloilma on jaettu liikuntasaleihin 
ja/tai käytäville ja edelleen luokkatiloihin väliovien päällä olevien siirtoilmasäleikköjen kautta. 
Pääosaan luokkatiloista on asennettu 2000‐luvulla tilakohtaiset lämmöntalteenotolla varustetut 
tulo‐/poistoilmakoneet. Keittiö‐ ja ruokasalitiloja sekä laajennusosan kellarin puku‐ ja pesutiloja 
palvelemaan on 2000‐luvulla asennettu omat tulo‐ ja poistoilmakoneensa. Myös entisen talon‐
miehen asuntoon (erityisopetuksen tilat 144 – 149) on asennettu erillinen ilmanvaihto. 

 Aiemmat tutkimukset ja korjaukset 

Rakennustyöselityksen perusteella rakennuksessa on tehty peruskorjausta 1980‐luvun alussa, 
ilmeisesti  samassa  yhteydessä,  jossa  ruokasali  on  rakennettu  nykyiselle  paikalleen.  Vuonna 
1998 talonmiehen asunto on muutettu kirjastoksi. Vuoden 2003 kuntotutkimuksen (TTY 2003) 
mukaan  rakennuksessa  on  tehty  vedeneristys‐,  salaojitus‐  ja  kattovesien  viemäröintikorjaus 
vuonna 2001 sekä vesikattokorjaus vuonna 2002, jolloin vesikatteeksi on asennettu rakennus‐
osakohtaisesti joko pelti tai bitumihuopa ja myös kattoikkunoita on korjattu. Ennen korjauksia 
rakenteisiin  kerrotaan  syntyneen  vuotojen  ja maaperän  kosteuden  vuoksi  kosteusvaurioita, 
joita ei ollut tarkemmin tutkittu tai korjattu. 

Vuoden 2003 kuntotutkimuksessa havaittiin tietyissä tiloissa  ja rakenteissa pitkään  jatkuneen 
kosteusrastiuksen aiheuttamia kosteus‐, laho‐ ja muita mikrobivaurioita. Vaurioiden katsottiin 
aiheutuneen  joko tilojen käyttötarkoituksesta aiheutuvan ankaran kosteusrasituksen  ja riittä‐
mättömän vedeneristyksen seurauksena tai ennen ulkopuolisia korjauksia tapahtuneen kellarin 
tulvimisen ja vesikattovuotojen seurauksena. Erityisesti tiloissa havaittiin seuraavia puutteita tai 
vaurioita: 

 Keittiön ja sen aputilojen kerroksellinen alapohjarakenne oli märkä ja pintalaatan ala‐

puolinen lastuvillainen (Toja) lämmöneriste mikrobivaurioitunut. Myös keittiön puura‐

kenteisten seinien alaosat olivat pahoin vaurioituneet. 

 Ruokasalin alapohjassa sekä betonipilarien alapäissä havaittiin poikkeavaa kosteutta 

(alapohjarakennetta ei tarkastettu rakenneavauksin). Salin katon  lastuvillalevyeristei‐

den (aiemmin ryömintätilan lämmöneriste) kuntoa suositeltiin tutkimaan tarkemmin. 

Salin maanvastaisen tai ryömintätilan vastaisen seinän rakennetta ja sen takana mah‐

dollisesti olevaa tilaa ei tarkastettu. 

 Lukiosiiven pukuhuoneitten  (aiemmin  pyöräkatos) ulkoseinien  lämmöneristeissä  to‐

dettiin mikrobivaurioita.  
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 Rakennuksen alla olevasta putkikanaalista (tarkka sijainti ei tiedossa) todettiin kulkeu‐

tuvan ilmaa ja viemärinhajua ATK‐luokkiin. Kanaalin lattian poikki kulki tiilisalaoja ja ka‐

naalissa oli mikrobivaurioitunutta muottilaudoitusta.  

 Ensimmäisen kerroksen kotitalousluokan (123) lattia ja seinien alaosat WC‐tilojen vas‐

taiselta seinältä olivat kostuneet WC:stä peräisin olevasta kosteusrasituksesta.  

 Ylimmän kerroksen luokkahuoneiden kattojen lastuvilla‐, Haltex‐ ja lasivillalevyissä oli 

materiaalinäytteiden perusteella vesikaton vuodoista peräisin olevia mikrobivaurioita. 

 Ilmanvaihdossa todettiin isoja toimivuuspuutteita järjestelmän ikääntymisestä, moni‐

mutkaisuudesta ja hankalasta säädettävyydestä johtuen. Puutteiden katsottiin lisäävän 

rakenteiden  läpi tapahtuvien hallitsemattomien  ilmavuotojen riskiä  ja aiheuttavan  il‐

mavirtauksia ns. likaisista tiloista puhtaisiin tiloihin päin.  

 Markiisien tukitankojen katsottiin lisäävän julkisivun kosteusrasitusta. Lisäksi julkisivun 

rapatuissa osissa havaittiin maali‐ ja pakkasvaurioita.  

Tutkimustulosten perusteella vuonna 2004 kotitalousluokan viereiset wc‐tilat  (128  ‐ 133) on 
korjattu  ja tiloihin on asennettu vedeneriste  laatoituksen alle. Keittiö, ruokasali sekä pesu‐  ja 
pukuhuoneet on peruskorjattu vuonna 2004. Putkisto‐ ja ilmanvaihtotöitä on tehty useassa vai‐
heessa tarpeen mukaan. 

Koulun liikuntasalien kattojen kuntoa on tarkastettu vuonna 2005 (Raksystems Oy 2005) havait‐
tujen vesivuotojen  ja  lukiosiiven salissa aistitun hajuhaitan vuoksi. Yläkouluosan salin katossa 
todettiin  yhdessä  kulmauksessa  veden  valumajälkiä,  pintakosteudenosoittimella  ei  havaittu 
poikkeavaa kosteutta. Alakattorakenteissa havaittiin  lähinnä esteettisiä vaurioita. Rakenteen 
kannatus ei mahdollistanut alakaton päälle menemistä tai tilan siivousta. Alakaton päälle kat‐
sottiin kertyvän herkästi pölyä. Lukiosiiven salissa havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua, 
jonka epäiltiin tulevan lattian tuuletusventtiileistä etenkin käytävän puoleiselta seinustalta  lä‐
hellä näyttämöpäätyä. Venttiileistä mitattujen ilman suhteellisten kosteuksien katsottiin olevan 
koholla, mineraalivillaeristeistä otetussa materiaalinäytteessä ei kuitenkaan todettu poikkeavaa 
mikrobistoa. 

Tammikuussa 2018 tehdyssä kuntoarviossa (Raksystems Oy 2018) suositellaan rakennus perus‐
korjattavan kokonaisuudessaan. Raportissa todettiin mm. 

 Rakennuksen vierustoilla maanpinnan kallistuksissa ja sadevesien ohjauksessa todettiin 
paikallisia puutteita. Sokkelin vierustäyttö oli monin paikoin hienojakoista maa‐ainesta, 
minkä vuoksi sokkelin on pitkään kosteana sateen jälkeen. 

 Salaojituksesta ei ollut piirustuksia saatavilla eikä tarkastuskaivoja havaittu rakennuk‐
sen ulkonurkilla. Järjestelmän olemassaolo, kunto ja toiminta suositeltiin selvitettävän 
ja toimintatarkastukset tehtävän 3 – 5 vuoden välein.  

 Rakennuksen rungossa ei havaittu rakennevaurioita eikä merkkejä perustusten painu‐
misesta. 

 Sokkelissa  ja  pohjakerroksen  ulkoseinissä  todettiin  paikoin  rakenteellisia  halkeamia 
sekä maalipinnan kulumaa. 

 Levypintaisissa ja rapatuissa julkisivuissa todettiin ikääntymisestä ja säärasituksesta joh‐
tuvia pinnoitevaurioita. Levyjulkisivujen tiiveydessä todettiin puutteita. 
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 Ikkunoiden todettiin olevan teknisen käyttöikänsä päässä. Maalipinnoissa ja puuosissa 
oli halkeamia  ja paikoin  lahovaurioita.  Ikkunoiden vesipellit eivät vastanneet nykyisiä 
vaatimuksia mm. tiiviyden suhteen.  

 Sisätilat arvioitiin kokonaisuutena olevan tyydyttävässä kunnossa, joskin pintarakenteil‐
taan kuluneiksi. 

 Kiinteistö todettiin liitetyn kaukolämpöön, lämmönjakokeskus on vuodelta 2001. Vesi‐
kiertoisen patterilämmityksen lämpöjohdot ja patterit todettiin olevan pääosin alkupe‐
räisasennuksia. 

 Vesijohtoja ja viemäreitä todettiin uusitun laajasti, mutta runkoputkiston olevan ainakin 
osin alkuperäisiä. Alkuperäisten putkien eristeiden oletettiin sisältävän asbestia. 

 Käytettävissä olleet asiakirjat/ lähtötietoaineisto 

 Perustus‐ ja leikkauskuvia vuosilta 1956 ja 1961 

 Pohjakuvat vuosilta 1980 ja 2004 (putkiremontin yhteydessä tehdyt) 

 Ilmanvaihtokuvat vuodelta 1980 

 Rakennustyöselitys, Muutostyö ja peruskorjaus, Turun kaupunki, 9.6.1980 (osittain) 

 Osapiirustuksia yksittäisistä korjaus‐ ja muutostöistä 2000‐luvulta 

 Tutkimusselostus, kosteustekninen kuntotutkimus, Tampereen teknillinen yliopisto, 

14.3.2003 

 Katselmuspöytäkirja, Urheiluhallien kattovuotojen vaurioiden tarkastus, Raksystems 

Oy, 18.3.2005 

 Raportti, RS15 kuntoarvio, Raksystems Oy, 30.1.2018 
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3 Tutkimusmenetelmät 

 Rakennustekniset tutkimukset 

3.1.1 Kosteusmittaukset 

Rakennusten kivirakenteisille pinnoille suoritettiin kattava pintakosteuskartoitus. Kosteuskar‐
toituksessa selvitettiin ensin pintakosteudenosoittimella poikkeavat kosteusalueet. Poikkeavilta 
kosteusalueilta tehtiin tarkentavia muovimaton alapuolisia kosteusmittauksia viiltomittauksin 
ja rakennekosteusmittauksin ns. porareikämenetelmillä. Kosteusmittaukset tehtiin RT 14‐10984 
‐ohjekortin mukaisesti sertifioidun  rakenteiden kosteudenmittaajan  (Eurofins)  toimesta. Kos‐
teusmittausten tulokset on esitetty viitteellisesti liitteen 1 pohjakuvissa ja tarkemmin liitteen 2 
kosteusmittauspöytäkirjassa. 

Pintakosteuskartoitus 
Huonetilojen kivirakenteiset lattia‐ ja seinäpinnat kartoitettiin pintakosteudenosoittimella mah‐
dollisten kosteuspoikkeamien havaitsemiseksi. Pintarakenteiden kosteuden arviointiin käytet‐
tiin GANN Hydromette UNI1 ‐laitetta LB71 ‐mittapäällä. Mittaustulokset ovat suuntaa antavia ja 
saadut arvot mittalaitekohtaisia. Kartoituksen yhteydessä tehtiin aistinvaraisia havaintoja mm. 
näkyvistä kosteusvauriojäljistä ja poikkeavista hajuista. 

Viiltomittaukset 
Suhteellisen kosteuden mittaukset lattiapäällysteen alta tehtiin asettamalla päällysteen alle viil‐
lon kautta kosteusmittausanturin mittapää (Vaisala HM42Probe). Tehty viilto ja mittapään raja‐
pinta  tiivistettiin kitillä  ja mittapään annettiin  tasaantua päällysteen alla oleviin olosuhteisiin 
vähintään 15 min. Mittaustulokset luettiin Vaisalan HM40 ‐näyttölaitteella. 

Rakennekosteusmittaukset 
Rakenteiden kosteusjakaumat selvitettiin tarkkoina suhteellisen kosteuden mittauksina pora‐
reikämenetelmällä.  Porareikämenetelmässä  rakenteeseen  porattiin  tarkastelusyvyyksille  hal‐
kaisijaltaan 16 mm reiät. Mittausreiät puhdistettiin imuroimalla ja tiivistettiin reiänpohjaan ulot‐
tuvilla mittausputkilla/sähkösuojaputkilla. Putkien juuret tiivistettiin kitillä. Putkien yläpäät tii‐
vistettiin Vaisalan tiivistetulpilla  ja/tai kitillä. Mittausreikien olosuhteiden annettiin tasaantua 
vähintään 3 vuorokautta. Mittaukset tehtiin tämän  jälkeen Vaisala HM40  ‐rakennekosteuden 
mittarilla sekä HMP40S ‐antureilla. Anturien tasaantumisaika mittauspisteissä oli 1 tunti.  

Kosteusmittausten virhetarkastelu 
Viilto‐  ja porareikämittaukset tehtiin tilojen normaalissa käyttölämpötilassa eikä rakenteen  ja 
huoneilman välillä ollut merkittävää lämpötilaeroa. Mittauslämpötilan poiketessa alle 5 °C nor‐
maalista  käyttölämpötilasta  on  lämpötilan  aiheuttama  virhe  suhteellisen  kosteuden  arvoon 
yleensä 0 – 5 %‐yksikköä. Käytettyjen anturien tarkkuus on ±1,5 %RH (välillä 0 – 90 %) ja ±2,5 
%RH (välillä 90 – 100 %). Mittapäiden kalibrointiajankohta ja mittausten suoritusyksityiskohdat 
huomioiden  kullakin  syvyydellä  saavutettiin  riittävä mittaustarkkuus  rakenteen  kosteustilan‐
teen tarkaksi arvioimiseksi. Mittauksen kokonaismittaustarkkuus oli siten noin ±3 RH‐yksikköä 
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(välillä 0 – 90 %) ja ±4 RH‐yksikköä (välillä 90 – 100 %). Käytetyt kosteusmittausanturit on kalib‐
roitu 6.3.2020 (Suomen kosteuskalibrointi). 

Tavoite‐, ohje‐ ja viitearvot 
Useimpien  liimojen kriittisenä  suhteellisen kosteuden arvona pidetään 85 % mikä  tarkoittaa, 
että suhteellinen kosteus päällysteen alla liimatilassa ei saa ylittää tätä arvoa (Betoni‐rakentei‐
den päällystämisen ohjeet, 2007). 

3.1.2 Rakenneavaukset 

Rakennetutkimuksissa  tutkittavaan  rakennukseen  tehtiin  rakenneavauksia,  joista  aistinvarai‐
sesti  todettiin päärakennetyyppien  toteutus  ja kunto.  Lisäksi otettiin  tarvittaessa materiaali‐
näytteitä mikrobitutkimuksiin.  Pölyn  leviäminen  rakenneavauksia  tehtäessä  estettiin  kohde‐
poistoa käyttämällä (H‐luokan imuri). Rakenneavauksiin tehtiin ainoastaan väliaikaiset, ilmatii‐
viit paikkaukset. Rakenneavaukset  ja materiaalinäytteet on merkitty  liitteen 1 pohjakuviin  ja 
tekstissä olevat tilanumeroinnit viittaavat liitteen 1 numerointiin. Materiaalinäytteiden tulokset 
on merkitty tekstin joukkoon ja kuviin kolmiportaisella värikoodilla: vihreä – ei poikkeavaa mik‐
robikasvua, oranssi – ei aktiivista kasvua, näyte on lajistoltaan poikkeava ja punainen – aktiivista 
mikrobikasvua. Vastaavaa värikoodausta ongelman/vaurion asteesta on sovellettu myös muihin 
näytteisiin. 

3.1.3 Mikrobit materiaaleista 

Näytteenottopaikat perustuivat lähtötietoihin ja kohteessa tehtyihin havaintoihin. Näytteet py‐
rittiin ottamaan vaurioituneimmasta kohdasta tai sellaisesta kohdasta rakennetta, jossa vauri‐
oitumisen todennäköisyys on suurin. 

Materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä puhtaaseen muovipussiin. Mikrobit analysoitiin 
kasvatusmenetelmällä Turun Yliopiston Aerobiologian yksikön akkreditoidussa  laboratoriossa. 
Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa, liitteet 3 ja 4. Näytteenotto‐
paikat on merkitty  liitteen 1 pohjakuviin. Rakenteista 14.7.2020 otetut materiaalinäytteet on 
viljelty 6. päivänä näytteenotosta. Näytteet olivat kuivia ja niitä säilytettiin kylmässä ennen vil‐
jelyä.  

Mikrobinäytteiden viitearvot 
Toimenpiderajan  ylittymisenä pidetään  korjaamatonta  kosteus‐  tai  lahovauriota, aistinvarai‐
sesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, 
sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa 
ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisäti‐
loissa oleva voi sille altistua (Asumisterveysasetus 2015). Lämmöneristeiden osalta rajataan pois 
lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei raken‐
teesta ole vahvistettua  ilmayhteyttä sisätiloihin (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Val‐
vira 2016).  
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Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä mate‐
riaalinäytteessä  havaitaan  elinkykyisiä  sieni‐itiöitä  ja/tai  aktinomykeettejä  runsaasti 
(+++/++++). Suoraviljelyn  tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on 
kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita. (Asumisterveysase‐
tuksen soveltamisohje, Valvira 2016) 

Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteusvauriota, vaikka mikrobikasvua 
ei välttämättä ole ehtinyt muodostua. Kosteusvaurio voidaan todeta näkyvänä kosteusvauriojäl‐
kenä tai pintakosteusosoittimen tai rakennekosteusmittausten avulla. Pintakosteusosoittimen 
antama positiivinen tulos (osoittimen näyttämä mittauslukema on kostealla/märällä alueella) 
tulee varmentaa rakennekosteusmittauksen avulla ennen kuin toimenpiderajan katsotaan ylit‐
tyneen. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira 2016) 

Toimenpiderajan ylittävä  lahovaurio voidaan  todeta puurakenteen näkyvänä muutoksena  tai 
mekaanisena  lujuuden menetyksenä. Aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpide‐
rajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua että näkyvää mikro‐
bikasvusto. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira 2016) 

Kuivan näytteen viljely suositellaan tehtäväksi viimeistään viiden päivän sisällä näytteenotosta. 
Kostea näyte suositellaan viljeltävän näytteenottoa seuraavana päivänä, koska kosteuden voi‐
daan  ajatella  vaikuttavan mikrobipitoisuuteen  säilytyksen  aikana.  Näytteet  säilytetään  kyl‐
mässä (+4 ‐ +8 �C) ennen viljelyä sekä mahdollisen suoramikroskopointitarpeen ja/tai uudelleen‐
viljelytarpeen varalta. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira 2016; Laboratorio‐opas 
2018) 

3.1.4 Ilmavuototutkimukset 

Merkkiainetutkimuksella selvitettiin RT 14‐11197  ‐ohjekortin mukaisesti rakenteiden tiiveyttä 
sekä ilmavuotoja alueilta, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Merkkiainetta (viisiprosent‐
tista vedyn ja typen seosta) laskettiin tutkittavaan tilaan tai rakenteeseen ja sen kulkeutumista 
sisäilmaan havainnoitiin vetyilmaisimella (Adixen 9012 XRS Hydrogen Leak Detector). Merkkiai‐
netutkimuksen edellyttämä paine‐ero (n. 10 Pa) tutkittavan rakenteen yli saatiin aikaiseksi joko 
rakennuksen  ilmanvaihtojärjestelmän  avulla  tai  säädettävällä puhaltimella  (Retrotec DM32). 
Paine‐eroa  tutkittavan  rakenteen  yli  seurattiin  paine‐eroantureilla  (Series MS Magnesense, 
Dwyer). Havaitut  ilmavuotopaikat on esitetty pohjakuvaliitteessä (liite 1). Tutkimusten apuna 
käytettiin merkkisavua. 

Tulosten tulkinta 
Ilmavuotohavainnot luokiteltiin soveltaen RT 14‐11197 ‐ohjekorttia: ”Rakenteiden ilmatiiveyden 
tarkastelu merkkiainekokein” pistemäisiksi, vähäisiksi tai merkittäviksi. 
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 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset ja sisäilman epäpuhtausmittaukset 

3.2.1 Painesuhteet 

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suori‐
tettiin 1 – 2 viikon mittaisia paine‐eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli sekä eri 
tilojen  välillä. Mittauksissa  käytettiin  jatkuvatoimisia  paine‐eroantureita  (Series MS Magne‐
sense, Dwyer, mittausalue ±50 Pa, mittaustarkkuus ±1 %)  ja tulokset tallennettiin 5 minuutin 
välein (Tinytag, Gemini). Havaintojen apuna käytettiin merkkisavua. Mittauspaikat on esitetty 
liitteen 1 pohjakuvissa ja tuloskuvaajat liitteessä 7. 

Painesuhteiden ohjearvot 
Rakennus, jossa on koneellinen tulo‐ ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan nähden ali‐
paineiseksi. Rakennuksen ali‐ tai ylipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden läpi kulkevan vuotoil‐
mavirran suuntaan ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Jos ra‐
kennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen 
syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Rakennuksen alipaine ulkoilmaan nähden ei saa olla 
yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta 
(D2 Suomen  rakentamismääräyskokoelma 2010).  Jos  rakennuksen alipaineisuus on yli 15 Pa, 
tulee sen syy selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. (Asumisterveys‐
asetuksen soveltamisohje, Valvira 2016). 

Rakennuksen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon tulee olla sellainen, että rakennus‐ ja sisus‐
tusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen 
sisäilmaan ei aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Tämän lisäksi käyttöajan 
ulkopuolella ilmanvaihto ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin esimerkiksi 
korvausilman puutteesta  syntyneen  liiallisen alipaineisuuden  vuoksi  (Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohje, Valvira 2016). 

3.2.2 Ilmamäärämittaukset 

Tulo‐ ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti pääte‐elimistä SwemaFlow 126 ‐huppumit‐
tarilla tai säätöpelleistä paine‐eromenetelmällä (Swema 3000md)  ja kanavasta pitot‐putkella. 
Rakennuksen koneellisen  ilmanvaihtojärjestelmän asennuksen aikaan vuonna 1980 voimassa 
olleessa Rakennusmääräyskokoelman osassa D2 vuodelta 1978 ei ollut henkilöperusteisia oh‐
jearvoja koulutilojen  tuloilmamäärille.  Ilmanvaihtojärjestelmää on saneerattu osittain useaan 
otteeseen, jolloin on tullut noudattaa sen aikaisia määräyksiä. Asumisterveysasetuksen ja sen 
soveltamisohjeen määräykset ja ohjeet koskevat myös vanhempia rakennuksia.   

Ilmanvaihdon ohjearvot 
Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön 
aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden. Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s henkilöä 
kohden,  jos varmistutaan  siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet  tai  lämpötila nouse 
niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse niin suureksi, että se voisi 
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aiheuttaa 5 §:ssä  tarkoitettua mikrobikasvun riskiä.  (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 
Valvira 2016) 

Lähtökohtaisesti ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle asetetut rakennusluvan aikana voi‐
massa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 annetut määräykset. Vanhoissa 
rakennuksissa, joissa on esim. painovoimainen ilmanvaihto tai muu ilmanvaihtojärjestelmä, jota 
ei ole  suunniteltu 6 dm³/s/hlö vaatimuksen mukaisesti, voidaan kuitenkin  sallia  ilmanvaihto, 
joka on vähintään 4 dm³/s/hlö. Tällöin on kuitenkin erikseen huolehdittava siitä, että terveys‐
haittoja ei  synny kosteuslisän,  lämpökuorman  tai epäpuhtauksien näkökulmasta.  (Asumister‐
veysasetuksen soveltamisohje, Valvira 2016) 

Ulkoilma‐aukko on sijoitettava riittävän korkealle maanpinnasta, katu‐ tai pihatasosta ja muista 
vastaavista vaakasuorista pinnoista. Ulkoilma‐aukon alareunan tulisi olla vähintään 2 m korkeu‐
della maanpinnasta, katu‐ tai pihatasosta tai vastaavasta. (Rakennusmääräyskokoelma, osa D2, 
1978) 

3.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja teolliset mineraalikuidut 

Ilmanvaihtojärjestelmää,  sen  puhtautta  ja mahdollisia  teollisten mineraalikuitujen  lähteiden 
olemassaoloa järjestelmässä selvitettiin pistokoemaisesti tuloilmakoneisiin ja ‐kanaviin tehdyin 
visuaalisin tarkastuksin LVI 39‐10409 ‐ohjekorttia soveltaen. Visuaalisen tarkistuksen tueksi ke‐
rättiin geeliteippinäytteitä tuloilmakanavista ja mineraalikuitujen määrää sisäilmassa arvioitiin 
geeliteippinäytteiden avulla. Näytteet kerättiin huonepinnoille asetetuille petrimaljoille kahden 
viikon aikana laskeutuneesta pölystä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla Tu‐
run yliopiston aerobiologian laboratoriossa, liitteet 5 ja 6. 

Palautusilman käyttöä koskevat määräykset 
Ympäristöministeriön  asetuksessa  uuden  rakennuksen  sisäilmastosta  ja  ilmanvaihdosta  vuo‐
delta 2018 esitetään, että palautus‐ ja siirtoilmana voidaan käyttää vain  ilmanpuhtaudeltaan 
samanarvoisten  tai  puhtaampien  tilojen  ilmaa,  joka  ei  saa  sisältää  ilmanlaatua  heikentäviä 
määriä epäpuhtauksia. Palautus‐, siirto‐, tai kierrätysilman käyttö ei saa aiheuttaa epäpuhtauk‐
sien, erityisesti hajujen, haitallista leviämistä. (Ilmanvaihtoasetus 2018) 

Teolliset mineraalikuidut 
Teollisia mineraalikuituja ovat mm. keraamiset kuidut, eristevilla‐ ja lasikuidut. Keraamisia kui‐
tuja tavataan pääasiassa teollisuudessa (metalliteollisuus, energiantuotanto), joten niiden esiin‐
tyminen toimistoympäristössä on epätodennäköistä. Eristevillojen pääkäyttötarkoitus on  läm‐
mön  tai äänen eristys. Kuidut ovat epäsäännöllisen muotoisia  ja kokoisia. Niitä valmistetaan 
keräyslasista (lasivilla), kiviaineksesta (vuorivilla eli kivivilla) ja kuonasta (kuonavilla). Villatuot‐
teet myydään  levyinä, mattoina  tai kouruina. Eristevillakuitujen poistumisaika elimistöstä on 
muutamia viikkoja tai kuukausia; ne eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaiku‐
tuksia. Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne saattavat al‐
tistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fenoliformalde‐
hydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja. (Työterveyslaitos) 
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Teollisten mineraalikuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen 
rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akustiikka‐
levyt huonetiloissa sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kul‐
kevat ilmavuodot. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira 2016) 

Teollisten mineraalikuitujen viitearvot 
Teollisten mineraalikutujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritettynä 
0,2 kuitua/cm². (Asumisterveysasetus) 

Tuloilmakanavien  pinnoilta  otettujen  geeliteippinäytteiden  teollisten mineraalikuitujen  pitoi‐
suuksille ei ole olemassa viitearvoja asunnoille, kouluille tai päiväkodeille. Työterveyslaitoksen 
havaintoaineistossa lähinnä toimistorakennusten tuloilmakanavien sisäpinnoilta otettujen teip‐
pinäytteiden pitoisuudet ovat olleet keskimäärin 10 – 30 kuitua/cm2. (Työterveyslaitos) Aineisto 
perustuu pääosin vanhemmista ja mahdollisesta kuituongelmaisista kohteista otettuihin näyt‐
teisiin, jotka on useimmiten otettu puhdistamattomista kanavista. Kymmenien kuitujen esiinty‐
minen neliösenttimetriä kohden tuloilmakanavien pinnoilla on aina merkki mahdollisesta kuitu‐
lähteestä. (Kollanen 2016) 

4 Yläkouluosan rakennetekniset tutkimukset 

 Rakennuksen ulkopuoliset havainnot 

Rakennuksen ulkopuolisessa tarkastuksessa todettiin pääosin jo vuoden 2003 tutkimuksessa ja 
2018 kuntoarviossa havaittuja puutteita. Vanhan osan pohjoispuolella maanpinta viettää pää‐
osin erittäin loivasti rakennuksesta poispäin (kuvat 4.1.1 ja 4.1.2) ja nurmikko ulottuu kiinni sok‐
keliin. Kattovedet ohjataan syöksyin suoraan sadevesiviemäreihin. Lähes maanpinnan tasossa 
oleva raitisilmasäleikkö ja rapattu seinänosa ovat likaiset. Rakennuksen länsiseinustalla keittiön 
sisäänkäynnille  johtavan syvennyksen pohjoispuolelle on asennettu perusmuurilevy  ja vierus‐
täyttöä on uusittu (Kuva 4.1.3). Keittiösyvennyksen eteläpuolella nurmi ulottuu kiinni sokkeliin 
(kuva 4.1.4) ja maanpinta viettää kohti rakennusta. Eteläseinustalla 1. kerroksen ulkoseinälinja 
on ylempiä kerroksia sisemmällä muodostaen katoksen pääsisäänkäynnin päälle (kuva 4.1.5). 
Tasainen piha‐alue on päällystetty betonilaatoin. Itäseinustalla laatoituksen ja sokkelin välissä 
on osin nurmikaistaa (kuva 4.1.6),  jonka kohdalle on asennettu perusmuurilevyt (kuva 4.1.7). 
Ruokasalin kulkuluiskan kohdalla perusmuurilevyä ei ole ja sadevedet pääsevät valumaan luis‐
kan alle (kuva 4.1.8). Tuulettumattoman seinärakenteen tiilijulkisivu on pääosin hyväkuntoinen, 
etenkin  ikkunoiden väliosissa on kuitenkin runsaasti vaurioita  (kuvat 4.1.9  ja 4.1.10).  Ikkunat 
ovat yleisesti huonokuntoiset ja vesipeltien kallistukset ja tiiveydet riittämättömiä (kuvat 4.1.11 
ja 4.1.12). 
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Kuva  4.1.1.  Vuonna  1957  valmistunut  yläkoulu 
pohjoisesta. Maanpinta viettää  loivasti poispäin 
rakennuksesta, nurmi ulottuu kiinni sokkeliin. 

Kuva  4.1.2.  Kattovedet  ohjataan  syöksyin  suo‐
raan viemäreihin. Kulunut raitisilma‐aukko sijait‐
see lähes maanpinnan tasossa. 

  
Kuva  4.1.3.  Länsipuolella  maan  pinta  viettää 
kohti rakennusta. Sokkeliin on asennettu perus‐
muurilevy ja vierustäyttöä on uusittu. 

Kuva 4.1.4. Lännen suuntaisen seinän eteläpää‐
dyssä perusmuurilevyä ei ole ja nurmi ulottuu ra‐
kennusta kohti viettävänä kiinni sokkeliin. 

  
Kuva 4.1.5. Eteläpäädyssä  lähes tasainen maan‐
pinta on laatoitettua. 

Kuva 4.1.6. Vanhan osan  itäpuolella maanpinta 
on osin kivipintainen, osin nurmea. 

  
Kuva 4.1.7. Nurmikaistaleen kohdalla seinässä on 
perusmuurilevy. 

Kuva  4.1.8  Ruokasalin  luiskan  alle  voi  päästä 
vettä, perusmuurilevyä ei ole. 
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Kuva  4.1.9  Ikkunoiden  väliosissa  on  säärasituk‐
sesta aiheutunutta vauriota länsiseinustalla. 

Kuva 4.1.10. Itäseinustan kosteusrasituksesta ai‐
heutunut vaurio ikkunanauhan umpiosassa. 

  
Kuva 4.1.11. Ikkunat ovat yleisesti huonokuntoi‐
set. 

Kuva  4.1.12  Vesipeltien  kallistukset  ovat  riittä‐
mättömät. 
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 Kosteusmittaukset 

Pintakosteuskartoituksessa  havaittiin  alapohjarakenteissa  monin  paikoin  kosteus‐
poikkeamia, jotka todennettiin lattiapäällysteen alapuolisin viiltomittauksin. Poikkeava kos‐
teus on johtanut lattiapäällystevaurioihin erityisesti keittiön tiloissa 007, 008 ja 010; erityis‐
opetuksen tiloissa sekä puutyön luokassa 102. Musiikkiluokan 17 osin kevytrakenteinen lattia 
on kosteusvaurioitunut. Vaurioituneet lattiapäällysteet tulee poistaa ja korvata uusilla. Mu‐
siikkiluokan kevytrakenteinen lattia on suositeltavaa purkaa ja tässä yhteydessä on suositel‐
tavaa tarkastaa sen alapuoliset rakenteet.     

Pintakosteuskartoituksessa havaittiin poikkeavia kosteusalueita lattioissa kellarikerroksen keit‐
tiössä ja opetustilassa 31, ensimmäisen kerroksen teknisen työn ja erityisopetuksen tiloissa, pu‐
kuhuone ja pesutiloissa sekä luokissa 17 ja 18 (H138 ja H141). Alueet, joilla havaittiin kartoituk‐
sessa poikkeamia, on esitetty liitteen 1 pohjakuvissa. Kosteuskartoituksen perusteella tehtyjen 
viilto‐ ja porareikämittausten tulokset on esitetty taulukossa 4.2.1 ja liitteen 2 kosteusmittaus‐
pöytäkirjassa.   

Taulukko 4.2.1. Kosteusmittausten tulokset vanhassa osassa (ilman suhteellinen kosteus – %RH, läm‐
pötila – T ja absoluuttinen kosteus – a), liite 2. 

 

Kellarikerroksen ruokasalissa on lattiapäällysteenä keraaminen laatta ja keittiössä pääosin mas‐
sapinnoite  (kuvat  4.2.1  ja  4.2.2).  Näissä  ei  pintakosteuskartoituksessa  havaittu  kosteus‐
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poikkeamia lukuun ottamatta pieniä alueita kylmiöiden vieressä. Emännän tilan 007, siivousva‐
raston 008 ja varaston 010 muovimattopäällysteisissä tiloissa sen sijaan havaittiin selkeitä kos‐
teuseroja. Pintakartoituksen havainnot varmistettiin tarkoilla, varastoon 010 tehdyillä viiltomit‐
tauksilla V1 ja V2 (kuvat 4.2.3 – 4.2.4). Pintakartoituksessa kosteaksi todetulla alueella kylmiön 
vieressä lattiapäällysteen alapuolisen liimatilan ilman suhteellinen kosteus oli 93 % ja lattiapääl‐
lyste oli vain heikosti kiinni alustassaan. Huoneen keskellä liimatilan kosteus oli mittauksen V2 
perusteella tavanomainen (72 %RH) ja päällyste oli hyvin kiinni alustassaan.  

  
Kuva 4.2.1. Ruokasalin  lattiapäällysteenä oli ke‐
raaminen laatta, alapohjassa ei havaittu poikkea‐
vaa kosteutta.  

Kuva 4.2.2. Keittiön massalattian alueella ei ha‐
vaittu poikkeavaa kosteutta, varaston muovima‐
ton liimatilan kosteus oli viiltomittauksen V1 pe‐
rusteella poikkeava. 

  
Kuva 4.2.3. Viiltomittauksen V1  kohdalla matto 
oli huonosti kiinni alustassaan ja liima värjäänty‐
nyttä. 

Kuva 4.2.4. Varastohuoneen keskellä  lattiapääl‐
lysteen liimatilan kosteus oli viiltomittauksen V2 
perusteella normaali. 

Kellarikerroksen luokassa 31 ja sen viereisessä varastossa havaittiin kosteuskartoituksessa pie‐
nillä alueilla kosteuspoikkeamia. Varaston (kuva 4.2.5) betonipintaiseen lattiaan tehdyssä pora‐
reikämittauksessa PR1 alapohjan kosteudet olivat kuitenkin tavanomaiset. Mittaustulosten pe‐
rusteella lämmöneristeenä toimiva EPS hidastaa merkittävästi kosteuden nousua märästä ala‐
pohjatäytöstä laatan yläosiin siten, että laatan yläpuolen betonipinnan läpi kosteus pääsee riit‐
tävästi haihtumaan sisäilmaan. Luokassa 31 tehdyssä porareikämittauksessa PR2 alapohjan kos‐
teus oli poikkeava. Pintalaatan kuivin piste on lämmöneristeen yläpinnassa. Mittauksen perus‐
teella kosteus pääsee  laattaan yläpuolelta tai viereisten seinien kautta  ja tiivis massapinnoite 
estää kosteuden vapautumisen alapohjarakenteesta (kuva 4.2.6, taulukko 4.2.1).  
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Kuva 4.2.5. Luokan 31 viereisen varaston betoni‐
pintaisen  alapohjan  kosteudet  olivat  pora‐
reikämittauksien PR1 perusteella normaalit. 

Kuva 4.2.6. Rakennekosteusmittauksen PR2 val‐
mistelu luokan 31 ulkonurkassa, jossa alapohjan 
kosteus oli poikkeava. 

Teknisen työn tilojen lattiapinnat sijaitsevat noin puoli metriä muuta 1. kerrosta alempana (kuva 
4.2.7). Alapohjarakenteen lämmöneristeenä betonilaatan alla on kevytbetonia. Puutyöluokassa 
102 ja viereisellä käytävällä 101 lattiapäällysteenä on huonokuntoinen muovimatto, joka kup‐
ruilee monin paikoin (kuvat 4.2.8 – 4.2.9). Pintakosteuskartoituksessa lattian kosteudet ovat ko‐
holla laajalla alueella. Myös viiltomittauksen V10 perusteella lattiapäällysteen liimatilan kosteus 
on poikkeava. Tulos on selkeästi korkeampi kuin pintakartoituksen perusteella kuivaksi olete‐
tussa mittapisteessä V9. Koska akuuttiin vesivahinkoon viittaavia jälkiä ei ollut havaittavissa, on 
todennäköistä, että liimatilan kosteus on rakennuksen historian aikana ollut myös nyt mitattua 
korkeampi. Myös aistinvaraisen arvion perusteella  lattiapäällyste  liimoineen on vaurioitunut. 
Viereisten kone‐ ja metallipajojen lattiapäällysteenä on vinyylilaatat eikä tiloissa havaittu poik‐
keavaa kosteutta (kuva 4.2.10). 

  
Kuva 4.2.7. Teknisen työn tilat sijaitsevat n. puoli 
metriä muita 1. kerroksen tiloja alempana.  

Kuva  4.2.8.  Puutyöluokassa  lattianpäällysteenä 
on muovimatto, lattian kosteus on poikkeava. 

  
Kuva  4.2.9.  Teknisen  työn  tiloissa muovimatto 
kupruilee monin paikoin. 

Kuva 4.2.10. Kone‐  ja metallipajojen vinyylilaat‐
talattioissa ei havaittu poikkeavaa kosteutta. 
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Erityisopetuksen tiloissa 144 – 149 on lattiapäällysteenä uudehkot muovimatot (kuva 4.2.11). 
Porrashuoneen  150  vastaisten  seinien  lähellä  havaittiin  pintakosteuskartoituksessa  kosteus‐
poikkeamia tiloissa 144, 147 ja 149. Havainnot vastasivat hyvin viiltomittausten V3 – V6 tuloksia. 
Kosteilla alueilla liimatilan kosteudet olivat mittauksissa V3 ja V5 selvästi poikkeavia, yli 80 %RH. 
Vertailuna kuivilta alueilla tehdyissä viiltomittauksissa V4 ja V6 liimatilan kosteudet olivat noin 
70 %RH. 

  
Kuva 4.2.11. Erityisopetuksen tiloissa on uudeh‐
kot muovimattopäällysteet.  

Kuva 4.2.12. Erityisopetuksen lattioissa todettiin 
kosteuspoikkeamia  erityisesti  porrashuoneen 
150 vastaisen seinän läheisyydessä, tässä kaapis‐
ton edustalla. 

Musiikkiluokassa 17 lattia on osin kevytrakenteinen. Pintakartoituksessa poikkeamia havaittiin 
erityisopetustilojen puoleisesta päädystä, jossa muovimattopäällysteen alla oli puulevy. Viilto‐
mittausten V7  ja V8  liimatilan kosteudet olivat koholla. Puulevyn vuoksi  liimatilaan ei vaikuta 
betonin emäksisyys, eikä lattiapäällysteet olleet aistinvaraisesti kemiallisesti vaurioituneet. Lii‐
matilasta havaittiin kuitenkin voimakasta mikrobiperäistä hajua. Tarkoin kosteusmittauksin (viil‐
tomittaukset) osoitettu kosteusvaurio  ja mikrobiperäinen haju ylittävät asumisterveysasetuk‐
sen toimenpiderajan mikrobeille.  

Ensimmäisen kerroksen pukuhuoneessa 121 lattian kosteus oli koholla pienellä alueella muovi‐
mattopäällysteen auenneen sauman ympäristössä  (kuva 4.2.13)  ja suihkuhuoneessa 122  laa‐
jemmalla alueella,  todennäköisesti  tilan normaalista käytöstä  johtuen. Kolmannen kerroksen 
luokassa 5 (H305) ilmeisesti alkuperäinen lattiapäällyste on hauras ja paikoin murentunut (kuva 
14.2.14). Liimatilasta havaittiin mikrobiperäistä hajua. Kosteuspoikkeamia ei havaittu. 
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Kuva  4.2.13.  Pintakosteuskartoituksessa  havait‐
tiin poikkeamia pukuhuoneen 121 lattiassa auen‐
nen mattosauman ympäristössä.  

Kuva 4.2.14. Luokan 5 (H306) alkuperäinen lattia‐
päällyste  on  haurastunut, maton  alta  havaittiin 
mikrobiperäistä hajua. 

 Rakennetutkimukset 

4.3.1 Alapohjat 

Alapohjarakenteet vastaavat pääosin suunnitelmia eikä niissä yksittäisiä lattiapäällysteitä lu‐
kuun ottamatta todettu vaurioita. Kellarin varastotilojen ja 1. kerroksen teknisen työn sekä 
erityisopetuksen muovimattopäällysteiden todettiin vaurioituneen paikallisesti alkalisen kos‐
teuden vaikutuksesta. Vaurioituneet lattiapäällysteet on suositeltavaa poistaa ja korvata ve‐
sihöyryä  läpäisevällä päällysteellä. Ensimmäisen kerroksen maanvastaisten alapohjien kos‐
teusteknistä  toimintaa voidaan parantaa korvaamalla kevytbetoni suuremman vesihöyryn‐
vastuksen  lämmöneristeillä. Musiikkiluokan 17 kosteusvaurioitunut kevytrakenteinen  lattia 
on suositeltavaa poistaa ja samassa yhteydessä tarkistaa yläkautta lattiarakenteen liitos ruo‐
kasalin maanvastaiseen seinään.   

Vanhan osan alapohjarakenteisiin tehtiin 9 rakenneavausta, joiden kautta todettiin aistinvarai‐
sesti olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto. Lisäksi otettiin 2 kpl materiaalinäytteitä mikro‐
bitutkimuksiin (taulukko 4.3.1). Rakenneavausten ja rakennekosteusmittausten paikat määräy‐
tyivät kosteuskartoituksen sekä tutkimussuunnitelmassa esitetyn riskikartoituksen perusteella. 
Rakenneavauksiin tehtiin väliaikaiset, ilmatiiviit paikkaukset.  
 
Taulukko 4.3.1. Yhteenveto vanhan osan alapohjasta otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka  Näyte‐

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liite 4) Avaus  Kuvaus 

R10  Tekninen työ, alapohjan lämmöneriste, kevytbetoni  M52  normaali 

R11  Tekninen työ, alapohjan lämmöneriste, kevytbetoni  M51  normaali 

Kellarikerros 
Vanhan osan keskiosassa on kellarikerroksessa keittiö‐ ja ruokasalitilat, opetustila 31 sekä va‐
rasto‐ ja sosiaalitiloja. Alkuperäisenä alapohjarakenteena on vuoden 1956 suunnitelmien perus‐
teella ollut maanvarainen laatta, jossa 60 mm betonilaattojen välissä on ollut kosteuseristys ja 
150 mm kevytbetonikerros. Ainakin ruokasalin ja opetustilan kohdalta tilaa on syvennetty 1980‐
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luvun alussa, jolloin lämmöneristeeksi on asennettu EPS‐levyä (”styrox”). Keittiön‐ ja ruokasalin 
peruskorjauksessa vuonna 2004 keittiöön uusittiin kuvan 4.3.1 mukainen rakenne. 

 

 

Kuva 4.3.1 Vuoden 2004 peruskorjaussuunnitelman mukainen keittiön lattia. 

Ruokasalitilojen ja luokan 31 alapohjarakenteen tarkastettiin rakenneavauksin R01, R03 ja R04 
olevan (kuva 4.3.2): 

 

 lattiapäällyste (maali/keraaminen 
laatta/massa/muovimatto) 

 betoni 70 mm 

 muovi 

 EPS 70 mm 

 Betoni 100 mm 

 vaihtelevasti matalaa ilmatila 
hiekka. 

 

Kuva  4.3.2  Alapohjarakenteen  muovi  ja  EPS‐
eriste  estävät  kosteuden  nousun  maaperästä 
pohjalaattaan (avaus R04). 

Kellarin alapohjarakenteissa ei ole lattiapäällysteitä lukuun ottamatta kosteudesta vaurioituvia 
materiaaleja. Lattiapäällystevaurioita  todettiin kosteusmittausten perusteella keittiön muovi‐
mattopäällysteisissä tiloissa (007, 008 ja 010) sekä pienellä alueella luokan 31 nurkassa uuden 
ja vanhan osan liitoksessa käytöstä poistetun savuhormin vieressä. Rakennekosteusmittauksen 
PR2 perusteella  (taulukko 4.2.1)  luokan 31  lattialaatta kastuu  todennäköisesti yläpuolelta  tai 
viereisten seinärakenteiden kautta. 

Ensimmäinen kerros 
Etelä‐ ja pohjoispäädyissä on alkuperäisten suunnitelmien mukaan alapohjarakenteena kuvien 
4.3.3 ja 4.3.4 mukaisesti: 

 pintamateriaali  

 betoni 60 

 kevytbetoni 150  

 kosteuseristys 

 betoni 60 

 maaperä. 
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Avausten R10 – R12 perusteella ei teknisen työn alapohjassa havaittu pohjalaatan pinnassa kos‐
teuseristystä (kuva 4.3.5). Erityisopetuksen tiloissa tehdystä avauksesta R08 todettiin sen sijaan 
pohjalaatan  pinnassa  kosteuseristyksenä  pikisively  (kuva  4.3.6).  Kevytbetonin  pienen  vesi‐
höyrynvastuksen vuoksi teknisen työn tiloissa maaperästä voi kulkeutua vesihöyryä diffuusion 
vaikutuksesta nopeammin kuin rakenteesta pääsee haihtumaan sisäilmaan tiiviin muovimatto‐
päällysteen läpi. Tämä on johtanut edellisessä kappaleessa kuvattuun lattiapäällysteiden vauri‐
oitumiseen ko. tiloissa. Kevytbetonikerroksesta otetuissa materiaalinäytteissä M51  ja M52 ei 
esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa.  Kotitalousluokassa  123 on  siellä  tehdyn  remontin  yhtey‐
dessä alapohjaeristeeksi vaihdettu avauksen R09 perusteella EPS‐levyt.  

 
Kuva  4.3.3.  Ensimmäisen  kerroksen  alapohjara‐
kenne vuoden 1956 suunnitelmien mukaan, leik‐
kaus a‐a  (ulkoseinälinja  kellarittoman osan  koh‐
dalta). 

Kuva 4.3.4.  Leikkaus k‐k vuodelta 1956, kellarin 
entisen kylmävaraston ja teknisen työn tilojen vä‐
lisen seinän kohdalta. 

  
Kuva  4.3.5.  Teknisen  työn  tiloihin  tehdyissä 
avauksissa R10 – R12 ei havaittu kosteuseristystä 
pohjalaatan yläpinnassa. 

Kuva 4.3.6. Erityisopetuksen tilassa 149 pohjalaa‐
tan yläpinnassa oli pikisively. 

Musiikkiluokka sijaitsee osin ruokasalin päällä, huoneen eteläpäädyn levyrakenteinen  lattia il‐
meisesti maatäytön päällä (kuva 4.3.7). Kosteusmittausten perusteella lattian levyrakenteen ja 
lattiapäällysteen olosuhteet mahdollistavat materiaalien mikrobivaurioitumisen. Lattiapäällys‐
teen alta havaittiin mikrobiperäistä hajua ja ulkoseinän merkkiainetutkimuksissa merkkiaineen 
havaittiin kulkeutuvan seinän eristetilasta lattian levyrakenteen alle ja edelleen sisälle. Mikrobi‐
peräinen haju ja tarkoin kosteusmittauksin osoitettu kosteusvaurio ylittävät Asumisterveysase‐
tuksen  toimenpiderajan mikrobien osalta, minkä vuoksi materiaalinäytteitä ei otettu. Luokan 
alla olevan maanvastaisen seinän ja välipohja/alapohjalaatan välissä on lämmöneristeenä her‐
kästi kosteudesta vaurioituvaa lastuvillaa (kuva 4.3.8). Seinän päältä lastuvillalevystä otetussa 
näytteessä M7 ei esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa. Koko rakenteen kunto on suositeltavinta 
selvittää rakenneavausten sijaan purkamalla koko vaurioitunut kevytrakenteinen lattia.  
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Kuva  4.3.7.  Musiikkiluokan  17  alla  ruokasalin 
maanvastainen  seinä  sijaitsee  suunnilleen  latti‐
assa olevan tekstin kohdalla.  

Kuva 4.3.8. Luokan 17 alla olevan maanvastaisen 
seinän ja välipohjalaatan välissä on lastuvillalevy, 
josta otetussa näytteessä M7 ei esiintynyt poik‐
keavaa mikrobistoa. 

Toinen kerros 
Eteläpäädyn sisäänkäynnin kohdalla 2. kerroksessa on ulkoilmaa vasten oleva  lattia, jonka ra‐
kenteesta ei ollut lähtötietoja. Avauksen R09 perusteella rakenteessa on pikisively kahden be‐
tonilaatan välissä kosteuseristyksenä. 

4.3.2 Ulkoseinät ja ikkunat 

Ulkoseinärakenteet  noudattavat  vain  karkeasti  lähtötiedoissa  esitettyjä. Rakenneavauksin 
todettiin 8 periaatteeltaan erilaista ulkoseinärakennetta. Ylemmissä kerroksissa on laajoilla 
alueilla ilman erillistä lämmöneristettä toteutettuja massiivitiiliseiniä. Lämmöneristeellisissä 
seinän  osissa  on  laaja‐alaisia  kosteus‐  ja mikrobivaurioita.  Lämmöneristeistä  otetuista  19 
näytteestä  joko määrältään  tai  lajistoltaan poikkeavaa mikrobistoa esiintyi 9 näytteessä  ja 
huonokuntoisten ikkunatilkkeiden 5 näytteestä kolmessa. Ulkoseinien eristetiloista havaittiin 
merkkiainetutkimuksin systemaattisia merkittäviä  ilmavuotoja sisätiloihin. Mikrobiepäpuh‐
tauksien kulkeutumisen vaurioalueilta sisäilmaan tulee estää joko poistamalla vaurioituneet 
materiaalit,  tiivistyskorjauksin  tai  ylipaineistamalla  rakennus.  Huonokuntoiset  ikkunat  on 
suositeltavaa uusia.  

Ulkoseinien  rakenteiden  ja  kunnon  arvioimiseksi  tehtiin  eri  korkeuksille  yhteensä  37  raken‐
neavausta. Avausten  yhteydessä otettujen materiaalinäytteiden analyysitulosten  yhteenveto 
on esitetty taulukossa 4.3.2 ja analyysivastaukset ovat liitteinä 3 ja 4. 
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Taulukko 4.3.2 Yhteenveto yläkouluosan ulkoseinistä otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka  Näyte‐

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liitteet 3 ja 4) Avaus  Kuvaus 

MAANVASTAISET SEINÄT 

R28  002 varasto, mv.seinän lämmöneriste (mineraalivilla, m.villa)  M8  lajistoltaan poikkeava 

R30  L31, kellarin opetustila, mv.seinän lämmöneriste (m.villa)  M10  normaali 

R31  L31, kellarin opetustila, mv.seinän lämmöneriste (m.villa)  M11  normaali 

R32  011, ruokasali, mv. seinän lämmöneriste (m.villa)  M9  normaali 

ULKOSEINÄT 

R40  006, keittiö, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M12  aktiivinen mikrobikasvu 

R73  006, keittiö, ulkoseinän ikkunatilke (m.villa)  M28  aktiivinen mikrobikasvu 

R45a  149, erit.op. ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M14  normaali 

R46  123, kotitalous, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M15  normaali 

R47  102, puutyö, ikkunapenkki (korkki)  M30  aktiivinen mikrobikasvu 

R76  102, puutyö, ulkoseinän lämmöneriste (min.villa)  M16  lajistoltaan poikkeava 

R76  106, konepaja, ikkunapenkki (korkki)  M11  normaali 

R49  106, konepaja, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M31  normaali 

R56  138, L18, ulkoseinän lämmöneriste (korkki)  M13  normaali 

R75  141, L17, ulkoseinän ikkunarive (pellava)  M29  normaali 

R80  207, opettajat, ulkoseinän ikkunatilke (m.villa)  M35  normaali 

R61  222, varasto, us. lämmöneriste, ikkunan yläpuoli (m.villa)  M20  aktiivinen mikrobikasvu 

R62  222, varasto, us. lämmöneriste, ikkunan alapuoli (m.villa)  M21  normaali 

R82  306, L5, ulkoseinän ikkunatilke (m.villa)  M39  aktiivinen mikrobikasvu 

R69  304, L8, OPO, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M25  aktiivinen mikrobikasvu 

R70  302, L9, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M27  aktiivinen mikrobikasvu 

R70  302, L9, ulkoseinän tuulensuojapaperi (paperi)  M26  lajistoltaan poikkeava 

R83  317, L1, ulkoseinän ikkunarive (pellava)  M38  aktiivinen mikrobikasvu 

R71  401, KT parvi, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa+paperi)  M41  aktiivinen mikrobikasvu 

R72  401, KT parvi, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa+paperi)  M40  normaali 

 
Maanvastaiset ulkoseinät 
Kellarikerroksen ruokasalissa ja keittiön sosiaalitiloissa on maanvastaisia seinärakenteita, joita 
on korjattu useaan kertaan, viimeksi vuonna 2004 (kuvat 4.3.9  ja 4.3.10). Alkuperäisissä  leik‐
kauskuvissa (kuvat 4.3.11 ja 4.3.12) maanpaineseinänä on n. 450 mm betoni, jonka sisäpinnassa 
on kosteuseristys. Lämmöneristeenä on vuorivilla  ja sisäpintana kevyttiili. Myös vuoden 1980 
korjauksissa lämmöneristeeksi on esitetty mineraalivillaa. Vuoden 2004 korjauksen osalta ei ole 
luotettavaa tietoa, missä laajuudessa seinärakenteita on korjattu. Maanvastaisen seinän mah‐
dollisen alkuperäisen kosteuseristyksen tekninen käyttöikä on ylittynyt.   

  
Kuva  4.3.9.  Keittiön  sosiaalitilojen  ulkoseinä 
(muurista eteenpäin) on pääosin maanvastainen. 

Kuva 4.3.10. Ruokasalin ja luokan 31 ulkoseinä on 
osin maanvastainen. 
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Kuvat 4.3.11 ja 4.3.12. Vuoden 1956  leikkauskuvat a‐a  ja e‐e perusmuurista  ja kellarin maanvastai‐
sesta seinästä. 

Ruokasalin maanvastaisiin seiniin, jotka jäävät rakennuksen alle, tehtyjen rakenneavausten R26, 
R27 ja R29 perusteella rakenteessa ei ole herkästi kosteudesta vaurioituvia materiaaleja: 

 maali (sisäpinta) 

 kalkkihiekkatiili 80 mm 

 pikisively 

 betoni 360 mm 

 paikoin ilmatilaa 

 maatäyttö. 

Ruokasalin ja luokan 31 osin maanvastaisen ulkoseinän rakenne on avausten R30 – R33 perus‐
teella sisältäpäin: 

 maali 

 betoni 120 mm 

 ilmaväli 50 mm 

 mineraalivilla 100 mm 

 betoni > 360 mm. 
Mineraalivillasta otetuissa materiaalinäytteissä M9, M10 ja M11 ei esiintynyt poikkeavaa mik‐
robistoa. Seinän ikkunapenkkiin tehdyssä avauksessa R41B todettiin betonisisäkuoren alla EPS 
eriste (kuva 4.3.13). Merkkiainetutkimuksen perusteella seinän eristetilasta havaittiin vähäistä 
ilmavuotoa  seinän  ja  lattian  liittymistä  sekä patterikannakkeista  (kuva 4.3.14).  Ikkunapenkin 
eristetilasta havaittiin merkittävää ilmavuotoa ikkunaliittymien kautta. 
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Kuva 4.3.13 Ruokasalin osin maanvastaisen  sei‐
nän ikkunapenkissä on EPS‐eriste (tässä merkkiai‐
neen syöttö avauksesta R41b rakenteeseen). 

Kuva 4.3.14 Avauksesta R33 ruokasalin maanvas‐
taisen seinän eristetilaan laskettua merkkiainetta 
kulkeutui  sisälle  lattian  rajasta  sekä  patterikan‐
nakkeiden kohdalta (vähäiset ilmavuodot). 

Keittiön sosiaalitilan 002 maanvastaisessa seinässä on avauksen R28 perusteella 50 mm betoni‐
sisäkuoren  takana mineraalivillaeriste,  josta  otettu materiaalinäyte M8  on  lajistoltaan  poik‐
keava. Näytteessä esiintyi vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, mutta valtalajina esiintyi 
kosteusvaurioon viittaava Aspergillus versicolor. Avauksesta havaittiin myös mikrobiperäistä ha‐
jua. 

Maanpinnan yläpuoliset seinärakenteet 
Yleisimpänä ulkoseinärakenteena on lähtötietojen perusteella 1. kerroksessa tiili – mineraalivilla 
– betoni ja ylemmissä kerroksissa tiili – villa ‐ tiili. Ikkunoiden välissä on tiilipilarit. Karmien tilke‐
väleissä on rakennusajankohtana yleisesti käytetty pellavarivettä, joka on herkästi kosteusrasi‐
tuksessa vaurioituva materiaali. Vuoden 1956 leikkauskuvien mukaan ainakin teknisen työn ti‐
loissa perusmuurirakenne  jatkuu  ikkunan alareunaan asti.  Ikkunapenkissä on kuvien mukaan 
käytetty korkkia, joka voi vaurioitua ikkunavuotojen seurauksena (kuva 4.3.15).  

 
Kuva 4.3.15 Teknisen työn tilojen perusmuuri‐ ja ikkunarakenne, leikkaus b‐b vuodelta 1956. 
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Kellarikerroksessa keittiön ulkoseinään tehdyn avauksen R40 perusteella ulkoseinärakenne vas‐
tasi sosiaalitilan 002 maanvastaisen seinän rakennetta (kuvattu edellä). Seinän mineraalivilla‐
eriste on materiaalinäytteen M12 perusteella kosteus‐ ja mikrobivaurioitunut. Myös ikkunatilk‐
keenä käytetyssä mineraalivillassa esiintyi poikkeavaa mikrobistoa (näyte M28). 

Teknisen työn ulkoseiniin tehtyjen avausten R47 – R49 ja R76 perusteella rakenne vastasi ku‐
vassa 4.3.15 esitettyä. Seinän mineraalivillaeristeistä otetuista kahdesta materiaalinäytteestä 
M16 (kuva 4.3.16) ja M31 toinen oli lajistoltaan poikkeava (valtalajina oli kohtalaisina pitoisuuk‐
sina kosteusvaurioon viittaava Aspergillus ryhmä Restricti, taulukko 4.3.2, liite 3). Toisessa ikku‐
napenkin korkkieristeistä otetuista näytteistä esiintyi aktiivista mikrobikasvua (näytteet M30 ja 
M32, kuva 4.3.17).  

Kuva  4.3.16.  Puutyöluokassa  ulkoseinärakenne 
vastasi  avauksen  R48  perusteella  suunnitelmia. 
Seinän mineraalivillaeristeestä otettu materiaali‐
näyte M16 oli lajistoltaan poikkeava. 

Kuva  4.3.17.  Puutyöluokan  ikkunapenkin  kork‐
kieristeessä  todettiin  materiaalinäytteellä  M30 
aktiivinen mikrobikasvusto. 

Muissa ensimmäisen kerroksen tiloissa ulkoseinien ulkokuori on betonia, ylemmissä kerroksissa 
tiiltä (kuva 4.3.18). Luokassa 18 ulkoseinän eristeenä oli korkkia, erityisopetuksen tilassa 149 ja 
kotitalousluokassa 123 mineraalivillaa. Eristemateriaaleista otetuissa näytteissä M13 – M15 ei 
esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa. Laajennusosaan  johtavan aulan vastaisessa väliseinässä – 
entisessä ulkoseinässä – rakenteena oli vanhasta osasta lukien betoni – ilmarako – tiili. 

Rakennuksen  toisen kerroksen ulkoseiniin  tehdyistä viidestä avauksesta ainoastaan varaston 
222 ulkoseinässä oli  lämmöneristeenä mineraalivillaa  ja kolmessa seinärakenteena oli n. 500 
mm tiilimuuraus. Mineraalivillasta ikkunan yläpuolelta otetussa materiaalinäytteessä M20 esiin‐
tyi aktiivista mikrobikasvustoa  (kuva 4.3.19),  ikkunan alapuolelta otetussa näytteessä M21 ei 
esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa. Kolmannessa kerroksessa ulkoseiniin  tehdyistä avauksista 
mineraalivillaeristettä ja paperia havaittiin luokissa 8 (opo) ja 9, luokissa 2 ja 4 oli avausten koh‐
dalla massiivitiiliseinä. Kummassakin mineraalivillanäytteessä M25 ja M27 esiintyi aktiivista kas‐
vustoa, näytteen M27 kanssa samasta reiästä otettu rakennuspaperinäyte M26 oli lajistoltaan 
poikkeava. Neljännessä kerroksessa kuvaamataidon luokan parvelta tehdyistä avauksista R71 ja 
R72 otetuista mineraalivillanäytteistä (M40 ja M41) toisessa esiintyi poikkeavaa mikrobikasvua.  

R48 (M16) 
R47 (M30) 
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Kuva 4.3.18. Ulkoseinän ulkokuori on 1. kerrok‐
sessa betonia, ylemmissä kerroksissa tiilimuuraus. 

Kuva 4.3.19. Varaston 222 ulkoseinässä on mine‐
raalivillaeriste sekä seinän ylä‐ että alaosassa. Ik‐
kunan päältä otetussa näytteessä M20  todettiin 
aktiivista mikrobikasvua. 

Rakennuksen alkuperäiset ikkunat ovat huonokuntoiset ja epätiiviit (esimerkkeinä kuvat 4.3.20 
– 4.3.23). Ikkunatilkkeenä on avausten R73, R75, R79, R80, R82 ja R83 sekä mineraalivillaa että 
pellavarivettä. Avauksista otetuissa näytteissä aktiivista mikrobikasvua esiintyi 2/3 mineraalivil‐
lanäytteistä (M28, M39 ja M35) ja toisessa rivenäytteessä (M38 ja M29). 

  
Kuva 4.3.20. Ikkunoiden puuosat ovat yleisesti 
huonokuntoisia, kuva luokasta 5. 

Kuva 4.3.21. Ikkunaliitokset ympäröiviin raken‐
teisiin ovat epätiiviit, kuva luokasta 2. 

  
Kuva 4.3.22. Huonokuntoinen ikkuna varastossa 
222. 

Kuva 4.3.23. Ensimmäisen kerroksen pukuhuone‐
tilojen ikkuna. 

R61 (M20) 
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Pistokoemaisesti  tehdyissä merkkiainetutkimuksissa  todettiin  seinärakenteista  systemaattisia 
merkittäviä  ilmavuotoja sisäilmaan. Tyypillisiä vuotopaikkoja olivat  ikkunoiden  ja  ikkunapenk‐
kien liitokset muihin rakenteisiin, patterikannakkeet, halkeamat ja sähkökotelot. Ulkoseinän ja 
välipohjien liitoksista ilmavuotoja havaittiin lattiapäällysteen seinänostojen takaa. Esimerkkejä 
ilmavuodoista on esitetty kuvissa 4.3.24 – 4.3.29. 

  
Kuva  4.3.24. Merkittäviä  ilmavuotoja  ikkuna‐  ja 
ikkunapenkkiliitoksista. 

Kuva 4.3.25. Ilmavuotoreittejä ulko‐ ja väliseinän 
liittymästä sekä sähkökotelon takaa (myös patte‐
rikannakkeista) luokassa 9. 

  
Kuva 4.3.26. Merkittävää ilmavuotoa luokassa 9. 
Seinän jäljet ovat likaa juuri poistetun liitutaulun 
takaa. 

Kuva 4.3.27. Ilmavuotoa mattonoston takaa. 

  
Kuva 4.3.28. Merkittävää ilmavuotoa sähkökote‐
lon alla olevasta halkeamasta luokassa 17. 

Kuva 4.3.29. Merkittävää ilmavuotoa ikkunaliitty‐
mistä. 
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4.3.3 Väliseinät 

Rakennuksen väliseinät ovat yksittäisiä kevytrakenteisia seiniä lukuun ottamatta tiiliseiniä. Por‐
rashuoneiden vastaiset seinät ovat betonirakenteiset. Tiili‐ ja betonirakenteisiin väliseiniin ei si‐
sälly kosteusteknisiä riskejä, mikäli rakenteisiin ei kohdistu ylimääräistä kosteusrasitusta. Raken‐
nuksen kosteuskartoituksessa ei havaittu poikkeavaa kosteutta kevytrakenteisten väliseinien lä‐
heisyydessä, joten väliseiniin ei kohdistettu tutkimuksia.  

4.3.4 Välipohjat 

Rakennuksen välipohjat ovat betonirakenteisia ylälaattapalkistoja, eikä niissä ole pintamate‐
riaaleja lukuun ottamatta herkästi kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. Ruokasalin katto on 
aiemmin toiminut alapohjana. Laatan alapinnassa on laajalla alueella jäämiä vanhasta lastu‐
villalevyistä, paksuna kerroksena maanvastaisten seinien päällä. Luokan 31 yläpuolinen väli‐
pohjarakenne on yhteydessä laajennusosan aulan ulkoseinärakenteisiin. 

Rakennuksen välipohjarakenteista ei ollut lähtötietoja. Rakenteet olivat kuitenkin helposti ais‐
tinvaraisesti tunnistettavissa betonirakenteisiksi ylälaattapalkistoiksi (kuvat 4.3.30 – 4.3.31). Ra‐
kenteisiin ei sisälly kosteusteknisiä riskejä, mikäli rakenteisiin ei kohdistu ylimääräistä kosteus‐
rasitusta. 

  
Kuva 4.3.30. Yläpuolisen välipohjan ylälaattapal‐
kistorakenne on hyvin näkyvissä 2. kerroksen 
luokasta 15 ja… 

Kuva 4.3.31. …1. kerroksen musiikkiluokasta 17. 

Ruokasali on ollut aiemmin ainakin osittain kylmää tilaa ja salin katossa on edelleen ainakin pai‐
koin jäämiä alkuperäisenä alapohjaeristeenä toimineesta lastuvillalevystä, joka on herkästi kos‐
teudesta vaurioituva materiaali (kuva 4.3.22). Erityisesti lastuvillaa on jätetty rakennuksen alle 
jäävien maanvastaisten seinien ja yläpuolisen väli‐/alapohjalaatan väliin sekä luokassa 31 van‐
han ja uuden osan liitokseen (kuvat 4.3.33 – 4.3.35), jossa on myös väliaulan ulkoseinärakenteen 
muottilautoja ja muuta vaurioituvaa materiaalia. Materiaaleissa ei aistinvaraisesti havaittu sel‐
viä vaurioon viittaavia jälkiä. Liitoksen  lastuvillasta otettu näyte M6 oli  lajistoltaan poikkeava, 
ruokasalin etelänpuoleisen seinän päältä otetussa näytteessä (M7) ei esiintynyt poikkeavaa mik‐
robistoa (taulukko 4.3.3).  

Taulukko 4.3.3. Yhteenveto välipohjasta (entinen alapohja) otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka  Näyte‐

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liite 4) Avaus  Kuvaus 

R23  Luokan 31 katto, uuden ja vanhan osan liitos, lastuvillalevy   M6  lajistoltaan poikkeava 

R22  Ruokasali, eteläpääty väli‐/alapohjan lämmöneriste, lastuvillalevy  M7  normaali 
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Kuva 4.3.32. Ruokasalin katossa on jäämiä lastu‐
villalevystä,  joka on mahdollisesti ollut aikanaan 
maata/ulkoilmaa vasten. 

Kuva 4.3.33. Kellarin  luokan 31 yläpuolinen väli‐
pohjarakenne on yhteydessä laajennusosan aulan 
ulkoseinärakenteisiin. 

  
Kuva 4.3.34. Luokan 31 alakaton päältä on näkö‐
yhteys laajennusosan aulan ulkoseinä‐ ja sokkeli‐
rakenteiden muottilaudoitukseen sekä… 

Kuva 4.3.35. seinän eristetilaan. 

 
Liikuntasalissa välipohjalaatan päälle on tehty korotettu puurakenteinen  lattia. Parkettilattian 
alla on rakenneavauksen R25 perusteella n. 40 cm korkuinen ilmatila, jossa ei ole vaurioituvaa 
materiaalia.  

4.3.5 Yläpohjat ja vesikatto 

Yläpohjarakenteena oli pääaulaa lukuun ottamatta betoniset ylälaattapalkistot, joissa ei ole 
kosteudesta  vaurioituvia materiaaleja.  Peltivesikatteet  ovat  hyväkuntoiset  eikä  ullakkoti‐
loissa havaittu akuutteja vesivuotojälkiä. Aluskatetta ei ollut. 

Välipohjien tapaan rakennuksen yläpohjat ovat korkeaa pääaulaa  lukuun ottamatta betonira‐
kenteisia ylälaattapalkistoja (kuvat 4.3.36 – 4.3.38). Rakennuksen sisäpuolisessa tarkastelussa 
ei  havaittu  jälkiä  aiemmin  raportoimattomista  kattovuodoista.  Rakennuksen  korkeimmassa 
osassa entisessä kuvaamataidon  luokassa  (316) on hyväkuntoiset, vuosituhannen vaihteessa 
korjatut kattoikkunat, joissa ei näkynyt jälkiä vesivuodoista (kuvat 4.3.38 ja 4.3.39). Yhden ikku‐
nan ulommassa kuvussa oli pieni halkeama. 
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Kuva 4.3.36. Yläkoulun liikuntasalin katon ylälaat‐
tapalkiston alapinnassa on laudoitus. 

Kuva  4.3.37.  Pääaulan  yläpohjarakenne  sisältä‐
päin. 

  
Kuva 4.3.38. Rakennuksen korkeimmassa osassa, 
kuvaamataidon tilassa katon ylälaattapalkistossa 
on kattoikkunat.  

Kuva  4.3.39.  Kattoikkunoiden  kuvut  olivat  pää‐
osin hyväkuntoiset eikä niiden valoaukoissa näky‐
nyt vesivuotoihin viittaavia jälkiä. 

Yläpohjan ja vesikaton kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti sekä vesikatolta että ullakkotiloista. Ve‐
sikatolta tehdyssä tarkastuksessa peltivesikate oli hyväkuntoinen (kuvat 4.3.39  ja 4.3.40). Ra‐
kennuksen korkeimmalla osalla entisen kuvaamataidon  tilan päälle ei ollut  tarkastusluukkua, 
pääaulan yläpohjaan oli pääsy kuvan 4.3.40 luukun kautta. Matalassa ullakkotilassa oli tarkas‐
tusluukun kohdalla runsaasti roskia, tilan pohjalle oli asennettu bitumihuopaa (kuvat 4.3.41). 
Peltivesikatteen alla ei ollut aluskatetta, puurakenteissa on käytetty muottilautoja ym. jo aiem‐
min käytettyä puuta,  joiden  jäljiltä niissä on erilaisia värjäymiä. Akuutteja kosteusjälkiä ei ha‐
vaittu.  

Sekä matalan että korkeamman osan ullakkotilat tuulettuvat räystäiltä (kuvat 4.3.42 ja 4.3.43). 
Matalamman osan ullakkotilassa kulkee liikuntasalin tuloilmakanavat. Mahdollisesti rakennus‐
aineisten kanavien lämmöneristeenä on lastuvillalevyt (kuvat 4.3.44 – 4.3.45). Peltikate on hy‐
väkuntoinen, aluskatetta ei ole (kuvat 4.3.46 – 4.3.47). 

  
Kuva  4.3.40.  Pääaulan  yläpuolinen peltivesikate 
oli hyväkuntoinen. 

Kuva 4.3.41. Pääaulan peltivesikatteen alla ei ollut 
aluskatetta,  ullakkotilan  pohjalle  oli  asennettu‐
bitumihuopa. 
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Kuva 4.3.42. Korkeimman osan ullakkotila tuulet‐
tuu räystäältä. 

Kuva  4.3.43. Myös matalamman,  3.  kerroksisen 
osan ullakkotilaan on tuuletusaukot räystäällä. 

  
Kuva 4.3.44. Yleiskuva 3. kerroksisen osan ullak‐
kotilasta. 

Kuva 4.3.45. Matalan osan ullakkotilassa  kulkee 
liikuntasalin lastuvillaeristeinen, mahdollisesti ra‐
kennusaineinen tuloilmakanava. 

  
Kuva 4.3.46. Hyväkuntoisen peltivesikatteen alla 
ei ole aluskatetta. 

Kuva 4.3.47. Peltivesikate on hyväkuntoinen. 
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5 Laajennusosan rakennetekniset tutkimukset 

 Rakennuksen ulkopuoliset havainnot 

Laajennusosan julkisivut etelään ja pohjoiseen ovat pääosin asbestisementtikuitulevyä (Minerit, 
kuvat 5.1.1 ja 5.1.2), päätyseinät tiiltä. Yksittäisistä julkisivulevyistä on lohjennut paloja irti, osin 
vaurioituneet levyt on vaihdettu (kuvat 5.1.3 ja 5.1.4). Etelän puolella sokkelin pinta on laaja‐
alaisesti vaurioitunut ja raudoitukset ovat näkyvillä (kuva 5.1.5). VSS‐tilojen kohdalla pintavedet 
voivat päästä sokkelissa olevan viisteen kohdalta perusmuurilevyn taakse (kuva 5.1.6). Maan‐
pinta rakennuksen ympärillä on pääosin nurmea ja viettää paikoin kohti rakennusta (kuvat 5.1.1, 
5.1.4 – 5.1.6). 

   
Kuva  5.1.1.  Laajennusosa  etelästä,  julkisivuna 
pääosin asbestia sisältävät Minerit‐levyt.  

Kuva  5.1.2.  Laajennusosan  pohjoisen  puoleista 
ulkoseinää. 

  
Kuva 5.1.3. Julkisivusta on lohjennut irti palanen 
pohjoisseinustalla. 

Kuva  5.1.4.  Etelän  puolella  sokkelin  pinta  on 
laaja‐alaisesti vaurioitunut  ja raudoitus on näky‐
villä. 

   
Kuva 5.1.5 VSS‐tilan kohdalla sokkelissa on viiste, 
jonka alapuoliseen maanvastaiseen seinän osaan 
on asennettu perusmuurilevy.  

Kuva 5.1.6 Kellaritilat ovat osin maanpinnan ala‐
puolella, maanpinta  viettää  paikoin  rakennusta 
kohti. 

   



 

 
Sirate Group Oy  Tutkimusraportti  Projektinumero 
Kutterintie 5   Kupittaan koulutalo  6869 
20900 Turku  Syreenikuja 1 
Y‐tunnus: 2496984‐4  20720 TURKU  37 / 77 

 Kosteusmittaukset 

Pintakosteuskartoituksessa  havaittiin  kosteuspoikkeamia  lattioissa  kellarin  sosiaalitiloissa 
sekä  luokassa 25. Havainnot  todennettiin  lattiapäällysteen alapuolisin viiltomittauksin. To‐
dennäköisesti putkivuodosta johtuva poikkeava kosteus on johtanut lattiapäällystevaurioon 
luokassa 25. Vaurioitunut lattiapäällyste tulee poistaa, mahdollinen vesivuoto paikallistaa ja 
korjata ja lattialaatta kuivattaa ennen uuden päällysteen asennusta. 

Laajennusosan pintakosteuskartoituksessa havaittiin poikkeavia kosteusalueita lattioissa kella‐
rikerroksen pukuhuonetiloissa sekä pienellä alueella luokassa 25. Alueet, joilla havaittiin kartoi‐
tuksessa poikkeamia, on esitetty liitteen 1 pohjakuvissa. Kosteuskartoituksen perusteella tehty‐
jen viilto‐ ja porareikämittausten tulokset on esitetty taulukossa 5.2.1 ja liitteen 2 kosteusmit‐
tauspöytäkirjassa.   

Taulukko 5.2.1. Kosteusmittausten tulokset laajennusosassa (ilman suhteellinen kosteus – %RH, läm‐
pötila – T ja absoluuttinen kosteus – a), liite 2. 

 

Kellarikerroksessa poikkeavaa kosteutta havaittiin kuvan 5.2.1 ulko‐oven edustalla ja käytävän 
057  länsipäädyssä sekä pesu‐  ja wc‐tiloissa. Pintakartoituksen perusteella kosteimmasta koh‐
dasta tehdyssä viiltomittauksessa V11 liimatilan kosteus oli rakenteen ikään nähden lievästi ko‐
holla  ja selvästi korkeampi kuin käytävän  toisesta päästä  tehdyssä vertailumittauksessa V12. 
Porareikämittauksen PR3 perusteella  kosteus oli mittaustarkkuudella  tasaisesti  koholla  koko 
pintalaatassa (kuva 5.2.2). Tuloksen perusteella laattaan ei kuitenkaan nouse merkittävästi kos‐
teutta maaperästä. Aistinvaraisesti lattiapäällysteessä tai liimassa ei havaittu vaurioon viittaavia 
hajuja, värimuutoksia. Matto oli myös hyvin kiinni alustassaan.  

Luokassa 25 lattiapäällysteen liimatilan kosteus oli viiltomittauksen V13 perusteella poikkeavan 
korkea  käytävän  vastaisen  väliseinän  lähellä  ja normaali  keskilattialle  tehdyssä mittauksessa 
V14. Kastunut alue on käytävällä sijaitsevien vesipisteiden kohdalla, joten kastumisen syynä on 
todennäköisesti vesipisteeseen liittyvä vesivahinko. 
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Kuva  5.2.1.  Laajennusosan  kellarin  uloskäynnin 
edustalla  ja käytävän  länsipäässä havaittiin  latti‐
assa poikkeavaa kosteutta.  

Kuva 5.2.2. Porareikämittauksen PR3 perusteella 
pintalaatan  kosteus  on  tasaisesti  koholla  koko 
laatan paksuudelta. 

  Rakennetutkimukset 

5.3.1 Alapohjat 

Rakennuksen peruskorjaamattomissa osissa, ainakin VSS eteistilassa  ja rakennusosien väli‐
sessä aulassa alapohjan lämmöneristeenä olevassa lastuvillalevyssä esiintyy laaja‐alaisia kos‐
teus ja mikrobivaurioita. Liikuntasalin kevytrakenteisen lattian alapuoliset mineraalivillaeris‐
teet todettiin materiaalinäyttein laaja‐alaisesti mikrobivaurioituneiksi. Liikuntasalin ja käytä‐
vän 161 alla kulkevasta putkitunnelista havaittiin kulkeutuvan toistuvasti ilmaa ja mikrobipe‐
räistä hajua sisätiloihin. Tunnelista tehdyn avauksen perusteella liikuntasalin alle on ainakin 
paikoin  jätetty rakennusaikaista muottilaudoitusta paikoilleen. Liikuntasalin kevytrakentei‐
nen lattia on suositeltavaa purkaa ja vaurioituneet lämmöneristeet poistaa. Samassa yhtey‐
dessä on  suositeltavaa kartoittaa alapohjan betonirakenteet  ja niiden mahdolliset muotti‐
laudoitukset. Alapohjan vaurioituneet  lastuvillalevyt tulee poistaa tai  ilman kulkeutuminen 
vaurioalueilta estää tiivistyskorjauksin. Putkitunneli on suositeltavaa alipaineistaa.    

Laajennusosan alapohjarakenteisiin tehtiin 9 rakenneavausta, joiden kautta todettiin aistinva‐
raisesti olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto. Lisäksi otettiin 6 kpl materiaalinäytteitä mik‐
robitutkimuksiin (taulukko 5.3.1). Rakenneavausten ja rakennekosteusmittausten paikat mää‐
räytyivät  kosteuskartoituksen  sekä  tutkimussuunnitelmassa  esitetyn  riskikartoituksen  perus‐
teella. Rakenneavauksiin tehtiin väliaikaiset, ilmatiiviit paikkaukset.  
 
Taulukko 5.3.1. Yhteenveto laajennusosa alapohjasta otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka  Näyte‐

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liitteet 3 ja 4) Avaus  Kuvaus 

R05  Varasto (VSS eteinen), alapohja, lastuvilla  M50  aktiivinen mikrobikasvu 

R13  Väliaula, alapohja, lastuvilla  M1  lajistoltaan poikkeava 

R14  Väliaula, alapohja, lastuvilla  M2  lajistoltaan poikkeava 

R16  Liikuntasali 158, alapohja, sisäpuolinen lämmöner. min.villa  M3  aktiivinen mikrobikasvu 

R17  Liikuntasali 158, alapohja, sisäpuolinen lämmöner. min.villa  M4  lajistoltaan poikkeava 

R18  Liikuntasali 158, alapohja, sisäpuolinen lämmöner. min.villa  M5  lajistoltaan poikkeava 
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Kellarikerros 
Kellarin pukuhuonetilojen alapohjarakenteena on rakenneavausten R06  ja R07 perusteella si‐
sältäpäin: 

 muovimatto 

 betoni 60 – 90 mm 

 EPS 80 – 100 mm 

 pohjalaatta n. 200 mm 

 hiekka 

Rakenteessa ei ole  lattiapäällystettä  lukuun ottamatta kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. 
Kosteusmittausten tuloksia on käsitelty edellisessä kappaleessa.  

Väestönsuojatilan eteisessä (varasto 001) on avauksen R05 perusteella muovimattopäällystei‐
sen pintalaatan alla musta tervapaperi ja lastuvillalevyä lämmöneristeenä (kuvat 5.3.1 ja 5.3.2). 
Lastuvillasta otetussa näytteessä M50 esiintyi aktiivista mikrobikasvua (taulukko 5.3.1). 

  
Kuva 5.3.1 Rakenneavaus R05 VSS‐tilan eteiseen 
(varasto 001). 

Kuva  5.3.2  Alapohjan  lämmöneristeestä  (lastu‐
villa, ”Toja”) otetussa näytteessä M50 esiintyi ak‐
tiivista mikrobikasvua. 

Väliaula ja käytävät 
Vanhan ja laajennusosan välisen aulan alapohjarakenne on avausten R13 ja R14 perusteella si‐
sältäpäin (kuva 5.3.3): 

 muovimatto 

 betoni 70 mm 

 paperi+ lastuvilla 

 pikisively 

 betoni 100 mm 

 matala ilmatila 

 hiekka. 

Lastuvillaeristeestä otetut näytteet M1 ja M2 olivat lajistoiltaan poikkeavat. Näytteissä esiintyi 
vain kohtalaisesti elinkykyisiä sieniä, mutta kohtalaisina pitoisuuksina valtalajeina esiintyneet 
kosteusvaurioon viittaavat Aktinomykeetit  (M1)  ja Aspergillus  ryhmä Restricti  (M2) viittaavat 
kosteusvaurioon. Alapohjarakenteesta havaittiin merkkiainetutkimuksissa merkittäviä ilmavuo‐
toja sisälle (kuvat 5.3.4 – 5.3.8).  
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Käytävälle 161 tehdystä avauksesta R15, ei alapohjassa havaittu lainkaan lämmöneristeitä: hiek‐
katäytön päällä oli n. 400 mm betonikerros ja muovimatto. Osittain käytävän alla kulkee putki‐
tunneli, jossa havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua. Tunnelista on ilmayhteys käytävälle 
tiivistämättömän  ilmaluukun kautta sekä palo‐oven kynnyksen kohdalta. Tutkimusten aikana 
käytävällä havaittiin toistuvasti mikrobiperäistä hajua. 

  
Kuva 5.3.3 Väliaulan alapohjarakenteen lastuvilla 
on  kosteus‐  ja  mikrobivaurioitunutta,  läm‐
möneristeen alla oli pikisively (avaus R14). 

Kuva 5.3.4 Aulan alapohjasta havaittiin merkittä‐
vää  (punainen)  ilmavuotoa  tiilimuurin  yläosasta 
sekä vähäistä (keltainen) muurin  ja  lattian  liitok‐
sesta. 

  
Kuva 5.3.5. Alapohjasta havaittiin merkittävää il‐
mavuotoa tiilimuurin kautta sisäilmaan. 

Kuva 5.3.6. Aulan tiilimuurin ja pintalaatan välissä 
on  rako,  josta  ilmaa  pääsee  kulkemaan  alapoh‐
jasta sisälle. 

  
Kuva 5.3.7. Alapohjasta havaittiin  vähäistä  vuo‐
toa aulasta vanhaan osaan johtavan portaan juu‐
resta.  

Kuva  5.3.8.  Aulan  pohjoisen  puoleisen  sisään‐
käynnin luona alapohjasta havaittiin merkittävää 
ilmavuotoa kaarevan ulkoseinän  ja  lattian  liitok‐
sesta. 

Liikuntasali 
Liikuntasalin maanvastaisen betonilaatan päälle on tehty kevytrakenteinen parkettilattia, jonka 
alla on n. 200 mm eriste‐/ilmatila. Lämmöneristeenä käytetystä mineraalivillasta otettiin 3 ma‐
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teriaalinäytettä, joista yhdessä (M3) esiintyi aktiivista mikrobikasvua ja kaksi (M4 ja M5) oli la‐
jistoltaan poikkeavia. Liikuntasalin lattian eristetila on suunniteltu tuulettuvaksi reunoiltaan si‐
sälle  saliin,  joten  vaurioituneesta  eristetilasta  on  jatkuva merkittävä  ilmayhteys  saliin  (kuva 
5.3.9). Näyttämölle vievän portaikon päällysteenä on lohkeillutta kvartsivinyylilaattaa, jonka alla 
on todennäköisesti asbestia sisältävää mustaa mattoliimaa (kuva 5.3.10). Liikuntasalin  ja väli‐
aulan välisen varaston  lattian on 250 x 250 mm  ‐kokoiset asbestia todennäköisesti sisältävät 
kvartsivinyylilaatat ovat osin irtoilleet (kuva 5.3.11). 

Osin liikuntasalin sekä käytävän 161 alla kulkevan putkitunnelin seinästä tehdyssä avauksessa 
R36 havaittiin  liikuntasalin  alapohjalaatan  alla  ilmatilaa  sekä  rakennusaikaisia muottilautoja. 
Avauksesta havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua. Laskettaessa avauksesta merkkiainetta 
alapohjaan, havaittiin vähäisiä ilmavuotoja saliin näyttämön portaikon juuresta (kuva 5.3.12). 

  
Kuva  5.3.9  Liikuntasalin  lattian  eristetilan  on 
suunniteltu  tuulettuvan  reunoilta  sekä  erillisten 
ritilöiden kautta. 

Kuva 5.3.10 Näyttämön portaiden rikkoontuneen 
laatan alla on todennäköisesti asbestia sisältävää 
mustaa mattoliimaa. 

  
Kuva  5.3.11.  Liikuntasalin  varastokopin  lattian 
250 x 250 mm kokoiset,  irtonaiset kvartsivinyyli‐
laatat sisältävät todennäköisesti asbestia.  

Kuva 5.3.12. Liikuntasalin alapohjalaatan alta ha‐
vaittiin vähäistä  ilmavuotoa  liikuntasaliin  (keltai‐
set ympyrät). 

5.3.2 Ulkoseinät ja ikkunat 

Laajennusosassa ulkoseinärakenteet vastasivat kohtalaisesti  lähtötiedoissa esitettyjä. Ulko‐
seinien lämmöneristeet todettiin rakennuksen toisessa kerroksessa laaja‐alaisesti kosteus‐ ja 
mikrobivaurioituneiksi. Alempien kerrosten ulkoseinärakenteissa esiintyy enintään yksittäisiä 
paikallisia vauriota. Ulkoseinistä todettiin systemaattisia merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan. 
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Mikrobiepäpuhtauksien  kulkeutuminen  vaurioalueilta  sisäilmaan  tulee  estää  joko  poista‐
malla vaurioituneet materiaalit, tiivistyskorjauksin tai ylipaineistamalla rakennus. Huonokun‐
toiset ikkunat on suositeltavaa uusia.  

Laajennusosan ulkoseinien rakenteiden ja kunnon arvioimiseksi tehtiin eri korkeuksille yhteensä 
21 rakenneavausta. Avausten yhteydessä otettujen materiaalinäytteiden analyysitulosten yh‐
teenveto on esitetty taulukossa 5.3.2 ja analyysivastaukset ovat liitteinä 3 ja 4. 

Taulukko 5.3.2 Yhteenveto laajennusosan ulkoseinistä otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka  Näyte‐

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liitteet 3 ja 4) Avaus  Kuvaus 

MAANVASTAISET SEINÄT 

R34  Varasto 001, mv.seinän lämmöneriste (mineraalivilla, m.villa)  M48  lajistoltaan poikkeava 

R35  Porrashuone, mv.seinän lämmöneriste (m.villa)  M49  normaali 

R37  058, pkh, mv.seinän lämmöneriste (m.villa)  M45  normaali 

R38  058, pkh, mv.seinän lämmöneriste (m.villa)  M46  normaali 

R39  057, käytävä, mv.seinän lämmöneriste (m.villa)  M47  normaali 

R32  011, ruokasali, mv. seinän lämmöneriste (m.villa)  M9  normaali 

ULKOSEINÄT 

R44  062, pkh, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M44  normaali 

R53  158, liikuntasali, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M17  lajistoltaan poikkeava 

R54  158, liikuntasali, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M18  normaali 

R55  164, luokka 24, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M19  normaali 

R78  163, luokka 23, ikkunatilke (pellavarive)  M33  normaali 

R74  aula, ikkunatilke (pellavarive)  M34  lajistoltaan poikkeava 

R63  264, kouluth, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M22  aktiivinen mikrobikasvu 

R64  260, kouluth, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M23  aktiivinen mikrobikasvu 

R65  259, luokka 30, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M37  normaali 

R81  259, luokka 30, ulkoseinän ikkunarive (pellava)  M36  normaali 

R66  251, varasto, ulkoseinän lämmöneriste (m.villa)  M24  aktiivinen mikrobikasvu 

 
Maanvastaiset ulkoseinät 
Laajennusosan väestönsuojatilojen maanvastaisena ulkoseinärakenteena on alkuperäisen poh‐
jakuvan perusteella 550 mm betoni  (leikkauskuvaa ei ole  lähtötiedoissa). Rakenteessa ei ole 
lämmöneristettä. Rakennuksen alle jäävä maanvastainen seinä on piirustuksen perusteella 400 
mm betoniseinä. Arviointikäynnin havainnon perusteella ulkoseinälinjalla rakenteessa on aina‐
kin perusmuurilevy ja koska sisäpinnoilla ei havaittu jälkiä poikkeavasta kosteusrasituksesta to‐
dennäköisesti myös alkuperäinen kosteuseristys. Rakenteessa ei ole kosteusvaurioituvia mate‐
riaaleja ja maaperästä mahdollisesti rakenteeseen kulkeutuva kosteus pääsee haihtumaan pin‐
noittamattomilta sisäpinnoilta. Näin ollen rakenteeseen ei liity kosteusteknisiä riskejä ilman yli‐
määräistä kosteusrasitusta. Suojahuoneen betonirakenteisiin ei kohdistettu tutkimuksia.  

VSS‐tilojen eteistilaan (varasto 001) on vuoden 1961 pohjakuvissa esitetty betonikuoren sisä‐
pinnalle lämmöneristekerros tiilimuurauksen taakse. Lämmöneristemateriaalista ei annettu tar‐
kempaa tietoa. Sisäpuolinen  lämmöneriste voi kosteus‐  ja mikrobivaurioitua  joko ulkokuoren 
kautta  tulevasta  kosteudesta  tai  sisäilman  sisältämän  kosteuden  tiivistyessä ulkokuoren  kyl‐
mään sisäpintaan. Rakenneavausten R34 ja R35 perusteella rakenne vastaa suunnitelmia, läm‐
möneristeenä on mineraalivilla. Ulkoseinälinjalta otettu mineraalivillanäyte M47 oli lajistoltaan 
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poikkeava. Sen sijaan rakennuksen alle jäävän maanvastaisen seinän näytteessä M49 ei esiinty‐
nyt poikkeavaa mikrobistoa. Putkitunnelin maanvastaiseen seinään tehdyn avauksen R36 pe‐
rusteella seinässä ei ole lämmöneristettä, mutta maapohjaiseen tilaan on jätetty muottilaudoi‐
tusta, joka on aistinvaraisesti mikrobivaurioitunutta. 

Laajennusosan  pesuhuonetilojen  osin maanvastaisten  seinien  rakenteeksi  on  vuoden  1980 
muutostyössä esitetty ulkopuolelta rapattua tiili‐villa‐tiili ‐rakennetta. Vuoden 2003 tutkimuk‐
sessa sekä uuden ulkoseinän että käytävän 057 entisen pyöräkatoksen ulkoseinän mineraalivil‐
lalämmöneristeet todettiin materiaalinäyttein mikrobivaurioituneiksi. Vuoden 2004 korjausten 
suunnitelmissa (kuvat 3.6 – 3.8) rakenteiksi US1 ja VS1 on esitetty vastaavia tiili‐villa‐tiiliseiniä. 
Rakenteeseen esitetyt mineraalivillarakenteet voivat herkästi kosteus‐ ja mikrobivaurioitua, mi‐
käli kosteuden kulkeutumista maaperästä rakenteeseen ei ole estetty. 

  
Kuva 5.3.13. ja 5.3.14 Vuoden 2004 korjaussuunnitelmissa esitetyt uudet seinärakenteet US1 ja VS1. 

 
Kuva 5.3.15. Pohjakuva ja seinärakenteiden sijainti lukiosiiven puku‐ ja pesutiloissa. 

Maanvastaisiin seiniin ulkoseinälinjalle tehdyn avauksen R37 sekä rakennuksen alle jääviin sei‐
niin tehtyjen avausten R38 ja R39 perusteella rakenteena on kuitenkin sisältäpäin: 

 maalattu Kahi‐tiili 70 mm 

 mineraalivilla + ilmatila 280 mm 

 betoni n. 200 mm 

 täyttömaa. 
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Avausten kautta lämmöneristeistä otetuissa näytteissä (M45 – M47) ei todettu poikkeavaa mik‐
robistoa. Pistokoemaisesti avauksen R38 kautta tehdyssä merkkiainetutkimuksessa seinän eris‐
tetilasta havaittiin merkittäviä ilmavuotoja sisälle lattian ja katon rajasta sekä kaikista seinäkiin‐
nikkeistä (kuva 5.3.16). Merkkiainetta kulkeutui myös varastoon 056, mutta ei yläpuolisiin tiloi‐
hin  (kuva 5.3.17). Myös pukuhuonetilojen maanpinnan yläpuolisesta seinän osasta avauksen 
R44 kautta otetussa näytteessä M44 ei esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa. 

  
Kuva 5.3.16. Pukuhuoneen maanvastaisen seinän 
eristetilasta havaittiin merkittäviä ilmavuotoja si‐
sälle. 

Kuva  5.3.17.  Pukuhuoneen  seinästä  kulkeutui 
merkkiainetta myös varaston 056 katon kotelon 
taakse sekä lattian rajaan. 

Maanpinnan yläpuoliset ulkoseinärakenteet 
Lähtötietojen perusteella  laajennusosan ulkoseinärakenteena on tuulettumaton betoni‐mine‐
raalivilla‐tiili/sementtikuitulevy (kuva 5.3.18). Avausten R53 – R55 (1. krs) ja R63 – R66 (2. krs) 
perusteella  toteutunut  rakenne vastasi  lähtötietoja. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän  läm‐
möneristeistä  otetuista  näytteistä  ainoastaan  yksi,  liikuntasalin  näyte  (M17),  oli  lajistoltaan 
poikkeava. Toisen kerroksen neljästä näytteestä sen sijaan kolmessa (M22, M23 ja M4) esiintyi 
aktiivista mikrobikasvua. Rakennuksen ikkunat ovat yleisesti huonokuntoiset, kosteus‐ ja/tai la‐
hovaurioisia  ikkunoita  ja  ikkunakarmeja havaittiin  ainakin  luokissa 23  (H163), 26  (H166), 29 
(H258)  ja 30  (H259) sekä porrashuoneessa 162, kouluterveydenhuollon tiloissa    ja  liikuntasa‐
lissa. Huonokuntoisten  ikkunoiden  tilkevälissä on käytetty pellavarivettä,  joista otetuissa kol‐
mesta näytteestä ainoastaan väliaulan ikkunasta otettu (M34) oli lajistoltaan poikkeava (kuvat 
5.3.19 – 5.3.21). Ikkunakarmien sisäpintojen korjaamattomat kosteusvauriot kuitenkin ylittävät 
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan mikrobeille.   

Väliaulan pohjoispuolen kaareva seinä on avauksen R52 (varmistettiin kahdesta kohdasta) pe‐
rusteella n. 430 mm massiivitiiliseinä. Eteläpuolen kevytrakenteisessa seinässä ei avauksen R74 
perusteella ole lainkaan lämmöneristettä.   
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Kuva 5.3.18. Laajennusosan ulkoseinät ovat osin 
verhoillut asbestia sisältävillä Minerit‐levyillä. 

Kuva 5.3.19. Laajennusosalla  ikkunat olivat ylei‐
sesti  huonokuntoiset,  ikkunariveet  eivät  kuiten‐
kaan ole yleisesti mikrobivaurioituneet. 

  
Kuva  5.3.20.  Huonokuntoinen  ikkunakarmi  luo‐
kassa 26. Ulkoseinän eristetilasta on merkittävä il‐
mayhteys sisätiloihin. 

Kuva 5.3.21. Luokan 23 ikkunakarmin sisäpinnan 
korjaamaton  kosteus‐  ja  lahovaurio  ylittää  Asu‐
misterveysasetuksen  toimenpiderajan  mikro‐
beille. 

5.3.3 Väliseinät 

Laajennusosan väliseiniin ei kohdistettu tutkimuksia.  

5.3.4 Välipohjat 

Rakennuksen välipohjat ovat pääosin  teräsbetonilaattoja, eikä niissä ole pintamateriaaleja 
lukuun ottamatta herkästi kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. VSS‐tilojen yläpuolisessa 
välipohjassa on mineraalivillaa, jossa todettiin paikallinen kosteus‐ ja mikrobivaurio.  

Rakennuksen  välipohjat ovat  teräbetonilaattoja,  joissa  ei ole pintamateriaaleja  lukuun otta‐
matta kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. Ainoastaan VSS‐tilojen yläpuolisessa välipohjassa 
on eristeenä mineraalivillaa kevytrakenteisen näyttämön ja varaston alla (kuva 5.3.22). Ulkosei‐
nän kautta välipohjan lämmöneristeestä otettu näyte M43 oli lajistoltaan poikkeava, kauempaa 
ulkoseinää otetussa näytteessä M42 ei esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa (taulukko 5.3.3).  
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Taulukko 5.3.3. Yhteenveto välipohjista otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka  Näyte‐

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liite 4) Avaus  Kuvaus 

R42  Näyttämö 159, VSS tilan yläpuolinen lämmöneriste, mineraalivilla   M43  lajistoltaan poikkeava 

R24  Varasto 160, VSS‐tilan yläpuolinen lämmöneriste, mineraalivilla  M42  normaali 

Luokkien 25  ja 26 alapuolinen välipohja on ennen nykyisten pukuhuonetilojen valmistumista 
toiminut ulkoilman vastaisena alapohjana. Rakenteessa on avausten R19 ja R20 perusteella pin‐
talaatan alla muovi, kevytsorakerros, pikisively ja pohjalaatta (kuva 5.3.23). 

  
Kuva 5.3.22. Näyttämön ja varaston lattiassa VSS‐
tilojen yläpuolella oli lämmöneristeenä mineraali‐
villaa. 

Kuva 5.3.23. Luokkien 25  ja 26  lattiassa (entinen 
alapohja)  oli  pohjalaatan  pinnassa  pikisively  ja 
pintalaatan alla muovi. 

5.3.5 Yläpohjat ja vesikatto 

Yläpohjarakenteena on  teräsbetonilaatta, vesikatteena hyväkuntoinen huopa. Yksittäisissä 
kattoikkunoiden kuvuissa havaittiin pieniä halkeamia. Matalien ullakkotilojen tuulettuvuus 
on heikkoa, puurakenteet ovat kuitenkin hyväkuntoiset. Luokkatilojen katoissa on  iäkkäitä 
akustiikkalevyjä, joista voi irrota teollisia mineraalikuituja sisäilmaan. Kattokupujen kunto on 
suositeltavaa tarkastaa ja tarvittaessa korjata ja vanhat akustiikkalevyt poistaa ja korvata uu‐
silla. 

Lähtötietojen mukaisesti yläpohjarakenteena on teräsbetonilaatta, jonka yläpuolella on mine‐
raalivillaa lämmöneristeenä. Yläpohjan ja vesikaton kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti sekä vesi‐
katolta että pistokoemaisesti ullakkotiloista. Vesikatolta tehdyssä tarkastuksessa huopavesikate 
oli hyväkuntoinen (kuvat 5.3.24 ja 5.3.25). Käytävän 252 yläpuolisten kattoikkunoiden kuvuissa 
oli halkeamia ja puuosissa paikoin kosteuden aiheuttamia jälkiä (kuvat 5.3.26 ja 5.3.27). 
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Kuva 5.3.24. Laajennusosan huopavesikate oli hy‐
väkuntoinen. 

Kuva 5.3.25. Rakennusten välisen aulan huopave‐
sikate oli ehjä. 

  
Kuva 5.3.26. Laajennusosan kattoikkunoiden ku‐
vuissa oli halkeamia. 

Kuva 5.3.27. Kattokupujen puuosissa oli paikoin 
kosteuden aiheuttamia jälkiä. 

Matalien ullakkotilojen tuulettuvuus räystäiltä oli vähäistä (kuvat 5.3.28  ja 5.3.29). Puuraken‐
teet olivat kuitenkin hyväkuntoiset eikä ullakkotilassa havaittu vesivuotojälkiä (kuva 5.3.30). Ti‐
lassa oli runsaasti roskia ja muuta sinne kuulumatonta tavaraa (kuva 5.3.31) 

  
Kuva 5.3.28. Laajennusosan ullakon räystästuule‐
tus. 

Kuva 5.3.29. Matalan ullakkotilan tuulettuvuus oli 
heikkoa. 
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Kuva 5.3.30. Puurakenteet olivat hyväkuntoiset. Kuva 5.3.31. Ullakkotilassa oli runsaasti roskia ja 

muuta tavaraa 

Sekä ylä‐ että välipohjien alapinnassa on useassa  luokassa  iäkkäitä akustiikkalevyjä,  joista voi 
sidosaineiden haurastuessa irrota teollisia mineraalikuituja sisäilmaan (kuvat 5.3.32 ja 5.3.33). 

  
Kuva 5.3.32 Luokan 28 katossa on yläpohjalaatan 
alapintaan  liimattuna  iäkkäitä  akustiikkalevyjä, 
joista voi irrota teollisia mineraalikuituja. 

Kuva 5.3.33. Myös luokan 23 katon akustiikkale‐
vyt ovat iäkkäitä. 

5.3.6 Portaikot, alustila, kuilut ja kanaalit 

Laajennusosan alla kulkee VSS‐tiloista vanhan osan pannuhuoneeseen putkitunneli, jonka sei‐
nien muottilaudoitukset on  jätetty rakennuksen alustilaan,  jossa ne ovat mikrobivaurioitu‐
neet. Alustilasta ja tunnelista kulkee ilmaa ja mikrobiperäistä hajua yläpuolisiin tiloihin. Put‐
kitunnelin luukut tulee tiivistää ja tunneli alipaineistaa. Muottilaudoituksen laajuus ja poisto‐
mahdollisuudet on suositeltavaa selvittää. 

Laajennusosan alla kulkee VSS‐tiloista vanhan osan pannu‐/IV‐konehuoneeseen betonirakentei‐
nen putkitunneli (kuvat 5.3.34 – 5.3.39). Avauksen R36 sekä useiden tiivistämättömien läpivien‐
tien perusteella tunnelin seinärakenteessa ei ole  lämmöneristettä, mutta muottilaudat on  jä‐
tetty alustilaan, josta avauksen kautta havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua. Seinien ala‐
osissa on runsaasti kosteuden mukana rakenteen pinnalle kulkeutuneita suoloja/kalkkihärmää. 
Alustilasta havaittiin ilmavuotoja yläpuoliseen liikuntasaliin (ks. kpl 5.3.1 ja kuva 5.3.12). 

Tunnelin katossa on ainakin paikoin herkästi kosteuden vaikutuksesta vaurioituvaa lastuvillale‐
vyä (kuva 5.3.36). Tunnelin pohjalla kulkee myös vanha, epätiivis ruukkusalaoja (kuva 5.3.37). 
Merkkiainetutkimuksin todettiin tunnelista kulkeutuvan ilmaa käytävälle 161 tiivistämättömän 
tarkastusluukun kautta sekä porrashuoneen 162 kynnyksen alta (kuvat 5.3.38 ja 5.3.39).   
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Kuva 5.3.34. Laajennusosan alla kulkee betonira‐
kenteinen putkitunneli. 

Kuva 5.3.35. Putkitunnelin  seinissä on  runsaasti 
tiivistämättömiä läpivientejä alustilaan. 

  
Kuva 5.3.36. Putkitunnelin katossa on ainakin pai‐
koin herkästi kosteuudesta vaurioituvaa  lastuvil‐
lalevyä (Toja). 

Kuva 5.3.37. Putkitunnelin pohjalla kulkee vanha, 
epätiivis ruukkusalaoja. 

   
Kuva 5.3.38. Putkitunnelin tiivistämättömän  luu‐
kun kautta vuosi ilmaa käytävälle 161. 

Kuva  5.3.39.  Tunnelista  vuosi  ilmaa  sisätiloihin 
myös porrashuoneen 162 kynnyksen alta. 
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6 Ilmanvaihtojärjestelmä ja sisäilman epäpuhtausmittaukset 

Tässä kappaleessa on esitetty yhteisesti kaikissa rakennusosissa tehtyjen ilmanvaihtojärjestel‐
män ja sisäilmatutkimusten tulokset. 

 Ilmanvaihtojärjestelmän yleiskuvaus  

Rakennuksen yleisilmanvaihtojärjestelmä on toteutettu erillisin tuloilmakonein ja katolla si‐
jaitsevin  huippuimurein  ilman  lämmöntalteenottoa.  Laajennusosan  liikuntasalin  tuloilma‐
kone käyttää salin poistoilmaa palautusilmana. Laajennusosan kaikissa ja lähes kaikissa van‐
han osan luokissa on tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet. Tästä huolimatta alkuperäisen ilman‐
vaihdon  siirtoilmasäleiköt ovat  tukkimatta. Yleisilmanvaihdon piirissä olevissa  luokissa on 
vaihtelevasti  tulo‐  ja/tai poistoilmanvaihto  ja osaan  tiloista korvausilma  tulee  siirtoilmana 
käytäviltä.   

Rakennuksen  alkuperäinen  painovoimainen  ilmanvaihto  on  saneerattu  koneelliseksi  tulo‐  ja 
poistoilmanvaihdoksi  1980‐luvun  alussa  ja  sitä  on  edelleen  parannettu  2000‐luvulla.  Ilman‐
vaihto on  toteutettu usealla  ilmanvaihtokoneella. Vuoden 1980  IV‐kuvissa vanhaan osaan oli 
esitetty kaksi erillistä tuloilmakonetta (TK‐2 ja TK‐3) ja 21 huippuimuria, laajennusoassa liikun‐
tasalin palautusilmaa käyttävä tuloilmakone (TK‐1) ja 4 huippuimuria. Tuloilma oli jaettu liikun‐
tasaleihin ja/tai käytäville ja edelleen luokkatiloihin väliovien päällä olevien siirtoilmasäleikköjen 
kautta. Pääosaan  luokkatiloista on asennettu 2000‐luvulla  tilakohtaiset  lämmöntalteenotolla 
varustetut tulo‐/poistoilmakoneet. Keittiö‐ ja ruokasalitiloja (TK‐5) sekä laajennusosan kellarin 
puku‐  ja pesutiloja (TK‐4) palvelemaan on 2000‐luvulla asennettu omat tulo‐  ja poistoilmako‐
neensa. Myös entisen talonmiehen asuntoon (erityisopetuksen tilat 144 – 149) on asennettu 
erillinen ilmanvaihto. 

Kaikissa laajennusosan luokissa 23 – 30 sekä vanhan osan luokissa 1 (H317), 3 (H321), 5 (H306), 
6  (H305), 9  (H302), 11  (H204), 12  (H223), 15  (H226), 17  (H141)  ja 18  (H138) sekä opettajien 
tilassa 206 on huonekohtaiset ilmanvaihtokoneet (kuvat 6.1.1 ja 6.1.2). Lisäksi erityisopetuksen 
tiloihin on asennettu asuntotyyppinen ilmanvaihtokone (Vallox 180ac, kuva 6.1.3). Näissä tulo‐ 
ja poistoilmamäärät ovat yleisesti hyvin tasapainossa, eikä koneiden toimintaan kohdistettu eril‐
lisiä tutkimuksia. Tilakohtaisista IV‐koneista huolimatta vanhan osan luokkien ovien päällä ole‐
vat alkuperäiseen ilmanvaihtojärjestelmään kuuluneet siirtoilmasäleiköt ovat pääosin edelleen 
auki. Tällöin myös rakennuksen yleisilmavaihto vaikuttaa joissain määrin ko. luokkatiloihin. Suu‐
reen osaan siirtoilmasäleiköistä on jätetty äänenvaimennuksen vuoksi asennetut hauraat mine‐
raalivillalevyt paikoilleen, joista voi irrota kuituja sisäilmaan (kuva 6.1.4).  
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Kuva  6.1.1.  Luokassa  5  on  tilakohtainen  ilman‐
vaihtokone, jossa ilmanjako on syrjäyttävä. 

Kuva 6.1.2. Luokan 28 tilakohtainen ilmanvaihto‐
kone. 

 

 
 

 
Kuva 6.1.3. Erityisopetuksen ilmanvaihtokone. Kuva  6.1.4.  Luokan  3  oven  päällä  oleva  siirtoil‐

masäleikkö, jossa on pinnoittamatonta mineraali‐
villaa. 

Yleisilmanvaihdon piirissä olevissa luokkatiloissa ilmajakoa on toteutettu monin tavoin. Entisen 
kuvaamataidon luokkaan 10 tuloilma puhalletaan tuloilmakanavassa olevan aukon kautta käy‐
tävän pölyisen alakaton  ja  luokan oven päälle  jätetyn siirtoilma‐aukon kautta  (kuvat 6.1.5  ja 
6.1.6). Luokassa 4 tuloilmanjako on syrjäyttävä, tuloilman päätelaite on oven viereisessä nur‐
kassa lattian rajassa ja poistoilman vastakkaisen nurkan katossa (kuvat 6.1.7 ja 6.1.8). Aikaisem‐
masta opetustilasta 304 väliseinällä erotetuissa luokissa 7 (kirjasto) ja 8 (OPO) on ensimmäisessä 
pelkkä tuloilmanvaihto ja jälkimmäisessä poisto. Kotitalouden luokkaan 123 tuloilma johdetaan 
aulasta 136 käytävän 125 katossa kulkevan siirtoilmakanavan kautta.  
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Kuva 6.1.5. Vasemmalla olevaan luokkaan 10 tu‐
loilma  puhalletaan  käytävän  alakaton  ja  siirtoil‐
masäleikön kautta. 

Kuva 6.1.6. Luokan 10 puolelta siirtoilmasäleikön 
kautta  kuvattu  tuloilman päätelaitteena  toimiva 
aukko tulokanavassa käytävän alakaton päällä. 

  
Kuva 6.1.7. Luokan 4 nurkassa on yleisilmanvaih‐
toon liitetty syrjäyttävän ilmanjaon tuloilmalaite. 

Kuva  6.1.8.  Luokan  4  yleisilmavaihdon  poisto‐
venttiili. 

 Tuloilmajärjestelmät ja niiden puhtaus 

Rakennuksen iäkkäimpien tuloilmakoneiden (TK‐1, TK‐2 ja TK3) sisäpinnoilla on runsaasti suo‐
jaamattomia teollisten mineraalikuitujen lähteitä ja osa tuloilmakanavista on rakennusainei‐
sia. Raitisilmasäleiköissä ei ole lumiloukkuja ja koneisiin pääsee kosteutta sekä suodatinten 
ohivirtausten takia myös likaa ja roskia. 

Vanhan osan yleisilmanvaihdon tuloilmakoneet sijaitsevat entisessä pannuhuoneessa teknisen 
työn  tilojen vieressä. Raitisilma‐aukot sijaitsevat rakennuksen pohjoisen puoleisessa seinässä 
lähellä maanpinnan  tasoa  (kuva 6.2.1). Näistä keittiötä  ja  ruokasalia palvelevan uudehkon  il‐
manvaihtokoneen (TK‐5) säleikkö on pienempi ja ylempänä. Säleiköltä johtaa pitkähkö peltika‐
nava  ilmanvaihtokoneelle, mikä estää  lumen  ja veden pääsyn koneelle asti. Sen sijaan kuvan 
6.2.3 oikeassa  laidassa olevien koneiden  (TK‐2  ja TK‐3) raitisilmakammioon kosteutta  ja  likaa 
pääsee runsaasti  (kuvat 6.2.4  ja 6.2.5). Laajennusosan  liikuntasalin  ilmanvaihtokoneen  (TK‐1) 
raitisilma‐aukko sijaitsee päätyseinässä ja pukuhuonetiloja palvelevan koneen IV‐konehuoneen 
ulko‐oven vieressä (kuva 5.1.6).  
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Kuva  6.2.1.  Raitisilmasäleiköt  sijaitsevat  lähes 
maanpinnan tasossa.  

Kuva 6.2.2. Tuloilmakoneet TK‐2  ja TK‐3 sijaitse‐
vat päällekkäin viereisen kuvan ulko‐ovensuussa. 

   
Kuva 6.2.3. TK‐2 ja TK‐3 ‐koneiden raitisilmakam‐
mioon päätyy helposti vettä ja lunta, kammiota ei 
ole viemäröity. 

Kuva  6.2.4.  Raitisilmakammion  pinnoille  kertyy 
runsaasti  likaa,  myös  mikrobikasvusto  levypin‐
noilla on mahdollista. 

TK‐2 ja TK‐3 
Rakenteiltaan, iältään ja ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavat, vanhaa osaa palvelevat tuloilma‐
koneet TK‐2 ja TK‐3 on asennettu päällekkäin ja ne ottavat raittiin  ilman samasta kammiosta. 
Raitisilmapellit sulkeutuvat koneiden sammuessa, kuten kuuluukin. Suodatinkammioihin on jäl‐
kien perusteella päässyt toistuvasti kosteutta, eikä suodattimien osumista kammion pohjaan ole 
estetty (kuva 6.2.5). Suodattimet eivät myöskään asennu ilmatiiviisti, minkä takia sekä kammi‐
oon että lämmityspatteriin on päätynyt runsaasti likaa ja roskia (kuva 6.2.6). Vettä on päätynyt 
myös peltipintaiseen puhallinkammioon, joka on muuten ikäisekseen siisti.  

Liikuntatiloja palvelevan koneen  (TK‐2)  tuloilma ohjataan puhaltimelta äänenvaimennuskam‐
mion kautta runkokanavaan. Molempien seinämien mineraalivillat on päällystetty reikäpellillä 
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(kuvat 6.2.7 ja 6.2.8). Villan ja pellin välissä ei ole kangasta estämässä kuitujen irtoamista tuloil‐
mavirran mukaan. Äänenvaimenninkammion  reikäpellittömästä  kohdasta  otetun  teippinäyt‐
teen  (KT1) kuitupitoisuus oli poikkeavan suuri (ks. taulukko 6.5.1, kpl 6.5). Tuloilma ohjataan 
kellarin kautta ullakolla kulkevaan, todennäköisesti rakennusaineeseen kanavaan ja edelleen lii‐
kuntasaliin. 

   
Kuva  6.2.5.  Suodattimien  laskeutumista  toistu‐
vasti kastuneen kammion pohjalle ei ole estetty. 

Kuva  6.2.6.  Suodattimet  eivät  asennu  tiiviisti  ja 
kammioon  sekä  lämmityspatteriin  on  kertynyt 
runsaasti likaa ja roskia. 

  
Kuva 6.2.7. Teollisia mineraalikuituja voi irrota tu‐
loilmaan  äänenvaimenninkammion  seinämien 
reikäpellillä päällystetyistä villalevyistä. 

Kuva 6.2.8. Runkokanavan alussa kaikki seinämät 
ovat reikäpellillä pinnoitettu mineraalivillaa. 

Vanhan osan muita yleisilmanvaihdon piirissä olevia tiloja palvelevan koneen runkokanava kul‐
kee rakenteiden sisällä (kuva 6.2.9). Kanavien sisäpintana on osin reikäpellillä päällystettyä mi‐
neraalivillaa, osin kanava on rakennusaineinen (kuvat 6.2.10 – 6.2.12). Rakenneaineiset kanavat 
ovat harvoin ilmatiiviitä, niiden pinnoilta voi irrota tuloilmavirran mukaan betonipölyä, ja heikon 
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puhdistettavuuden lisäksi myös muita epäpuhtauksia. Teippinäytteen KT3 kuitupitoisuus oli kui‐
tenkin vain lievästi koholla – koneen ikä huomioiden normaali. 

   
Kuva 6.2.9. TK‐3 ilmanjakokammio sijaitsee seinä‐
rakenteen sisällä. 

Kuva 6.2.10. Reikäpellillä  suojattua mineraalivil‐
laa  ilmanjakokammiossa,  josta  tuloilma  johde‐
taan sekä alas että ylös. 

  
Kuva 6.2.11. Ilmanjakokammion pohjalta tuloilma 
ohjataan rakennusaineiseen kanavaan. 

Kuva 6.2.12. Rakennusaineinen tuloilmakanava. 

TK‐5 Keittiö ja ruokasali 
Keittiö‐  ja  ruokasalitiloja palveleva  tuloilmakone TK‐5 on asennettu 2000‐luvun alussa  (kuva 
6.2.13). Kone on hyväkuntoinen ja puhdas. Suodattimet asentuvat tiiviisti ja pääsevät laskeutu‐
maan vain pieneltä osalta kammion pohjalle (kuvat 6.2.14 ja 6.2.15). Äänenvaimentimissa vai‐
mennusmateriaali on suojattu kankaalla ja kanavasta äänenvaimentimen jälkeen otetun teippi‐
näytteen KT3 kuitupitoisuus oli erittäin pieni (kuva 6.2.16, taulukko 6.5.1).  
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Kuva  6.2.13. Keittiö‐  ja  ruokasalitiloja palveleva 
tuloilmakone TK‐5. 

Kuva 6.2.14. Esisuodatin asentuu tiiviisti.  

  
Kuva  6.2.15.  Suodattimet  laskeutuvat  vain  pie‐
neltä alueelta koskettamaan kammion pohjaa ko‐
neen sammuessa. 

Kuva 6.2.16. Äänenvaimennusmateriaalin on suo‐
jattu kankaalla. 

Erityisopetuksen tilat 
Erityisopetuksen tiloja palvelee asuntotyyppinen tulo‐ ja poistoilmanvaihtokone (Vallox 180ac, 
kuva 6.1.3). Ilmanvaihtotapana on sekoittava ilmanvaihto, jossa tuloilma jaetaan katonrajasta. 
Sekä tulo‐ että poistokanavissa on tehdasvalmisteiset äänenvaimentimet (kuva 6.2.17). Äänen‐
vaimennusmateriaali on  suojattu  reikäpellillä  (kuva  6.2.18),  todennäköisesti myös  suojakan‐
kaalla  (ei kyetty varmistamaan). Äänenvaimentimen  jälkeen tuloilmakanavasta otetun teippi‐
näytteen kuitupitoisuus oli pieni (taulukko 6.5.1). 

   
Kuva 6.2.17. Erityistilojen kanavavaimentimet.  Kuva 6.2.18. Kanavavaimentimissa äänenvaimen‐

nusmateriaali on suojattu ainakin reikäpellillä.  

TK‐1 laajennusosan liikuntasali 
Laajennusosan liikuntasalin tuloilmakone TK‐1 sijaitsee toisen kerroksen IV‐konehuoneessa 256 
(kuva  6.2.19). Ulkoilman  lisäksi  kone  käyttää  liikuntasalin  poistoilmaa  palautusilmana  (kuva 
6.2.20).  Palautusilmakanavan  seinämissä on  vain  reikäpellillä  suojattua mineraalivillaa  (kuva 
6.2.21). Puhallinkammion pohjalla on  kosteusjälkiä  joko  raitisilmasäleikön  kautta  koneeseen 
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päässeen  sadeveden  ja  lumen  tai palautusilmasta  tiivistyneen kosteuden  seurauksena  (kuva 
6.2.22). Suodattimien asennus ei ole tiivis ja ohivuotojen vuoksi suodatinkammio ja lämmitys‐
patterin lamellit ovat likaiset (kuva 6.2.23). Tuloilman runkokanavan alkuosa on sisäpinnoiltaan 
kauttaaltaan  reikäpellillä  päällystettyä  mineraalivillaa.  Tuloilmakoneesta  ennen  suodatusta 
(KT5), puhallinkammiosta (KT6) ja runkokanavasta (KT7) otettujen teippinäytteiden kuitupitoi‐
suudet olivat pieniä, joskin palautusilmakanavasta teipille tarttunut runsas pölymäärä vaikeutti 
laskentaa.   

     
Kuva  6.2.19.  Laajennusosan  liikuntasalin  ilman‐
vaihtokone TK‐1 käyttää ulkoilman (sininen nuoli) 
lisäksi palautusilmaa (punainen nuoli). 

Kuva  6.2.20.  Koneen  sammuessa  raitisilmapelti 
(alla) sulkeutuu. Palautusilmapelti (yllä) on auki. 

   
Kuva 6.2.21. Palautusilmakanavan seinien mine‐
raalivilla on suojattu vain reikäpellillä. 

Kuva 6.2.22. Puhallinkammion pohjalla on  jälkiä 
kosteudesta.  
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Kuva 6.2.23. Lämmityspatterin  lamellit  ja suoda‐
tinkammio ovat likaiset suodattimien ohivuotojen 
seurauksena. 

Kuva 6.2.24. Tuloilman runkokanavan alkuosassa 
on  runsaasti  reikäpellillä päällystettyä mineraali‐
villaa. 

TK‐4, Laajennusosan pukuhuoneet 
Laajennusosan  pukuhuoneosastoa  palveleva  TK‐4  sijaitsee  kellarin  IV‐konehuoneessa  (kuva 
6.2.25). Koneen suodattimet asentuvat tiiviisti ja koneen kammiot ovat puhtaat ja hyväkuntoi‐
set. Äänenvaimennusmateriaalina on jäykällä kankaalla päällystetty lasivillalevy (Cleantec, kuva 
6.2.26), josta ei ehjänä pitäisi irrota kuituja tuloilmavirran mukaan.  

   
Kuva 6.2.25. Erityistilojen kanavavaimentimet.  Kuva 6.2.26. Äänenvaimennusmateriaali on suo‐

jattu kankaalla (Cleantec).  
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 Painesuhteet 

Rakennuksen paine‐ero ulkovaipan yli vaihteli voimakkaasti tiloittain riippumatta siitä, oliko 
tilassa huonekohtainen ilmanvaihto vai yleisilmanvaihto. Putkitunneli oli lähes koko seuran‐
tajakson alipaineinen 1. kerroksen käytävään nähden, mutta pitkiä aikoja ylipaineinen vierei‐
seen porrashuoneeseen sekä VSS‐tilojen eteiseen. Suositamme ilmanvaihtokoneiden toimin‐
nan tarkastamista ja ilmamäärien mittauksia sekä säätöjä.  

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suori‐
tettiin paine‐eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli. Mittauksia tehtiin ulkoilman ja 
sisätilan välillä eri ilmansuuntiin kaikissa kerroksissa sekä sisätilan ja putkitunnelin välillä. Mit‐
tausten aikana ilmanvaihto oli normaalissa käyttötilassa. Yhteenveto mittaustuloksista on esi‐
tetty taulukossa 6.3.1 Tuloskuvaajat on esitetty liitteessä 7 ja esimerkinomaisesti tässä kappa‐
leessa. Kuvaajissa suositusten mukainen paine‐ero on merkitty vihreällä taustavärillä. 

Tulosten perusteella rakennuksen paine‐ero ulkovaipan yli vaihtelee voimakkaasti tiloittain. Tu‐
loilmakoneen TK‐5 palvelualueella oleva ruokasali on jatkuvasti lievästi ylipaineinen ulkoilmaan 
nähden (kuva 6.3.1). Tällöin lämmintä ja runsaasti kosteutta sisältävää sisäilmaa voi kulkeutua 
ilmavuotoreittien kautta rakenteiden sisälle, missä siitä saattaa tiivistyä vettä rakenteen kylmille 
pinnoille. Keittiötoiminnasta aiheutuva runsas kosteustuotto  lisää tästä rakenteisiin kohdistu‐
vaa kosteusrasitusta.  

Vanhalla osalla yleisilmanvaihdon piirissä olevat sisääntuloaula sekä luokka 4 (H307) ovat suo‐
situsten mukaisesti jatkuvasti lievän alipaineiset ulkoilmaan nähden (kuva 6.3.2). Tällöin sisäil‐
man kosteus ei rasita ulkovaipan rakenteita, mutta ilmavuotoreittien kautta rakenteista voi kul‐
keutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Erityisesti tämä korostuu tiloissa, joissa korvausilmana käyte‐
tään muista  tiloista  tulevaa  siirtoilmaa, kuten kotitalousluokassa 123  (kuva 6.3.3). Seuranta‐
mittauksen mukaan  tila on oppitunteja  (väliovi aulaan auki?)  lukuun ottamatta voimakkaasti 
alipaineinen, etenkin kun huomioidaan rakennuksen heikohko ilmatiiveys.  
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Taulukko 6.3.1 Yhteenveto paine‐eroseurantojen tuloksista seurantajaksolla 15. – 23.9.2020. Numeeri‐
sissa arvoissa ei ole huomioitu ilmavuototutkimusten ajaksi tehtyjä ali‐ ja ylipaineistuksia tai tuulen puus‐
kien aiheuttamia yksittäisiä piikkejä. Asteriskilla (*) merkityissä tiloissa on tilakohtainen IV‐kone. 

Tun‐
nus 

Tila 
Paine‐ero ka 
(min‐max) [Pa] 

Paine‐eron pysyvyys  Arvio 

PE01 
Ruokasali –  
ulkoilma itään 

+1  
(‐2…+4) 

pääosin lievästi ylipaineinen 
pitkiä jaksoa toistuvasti lievän 
ylipaineinen 

PE02 
Aula 136 –  
ulkoilma etelään 

‐2 
(‐6…+1) 

jatkuvasti lievästi alipaineinen  jatkuvasti suositusten mukainen 

PE03 
Kotitalous 123 –  
ulkoilma länteen 

‐11 
(‐22…0) 

oppitunteja lukuun ottamatta 
selvästi alipaineinen 

rakennuksen ilmatiiveys huomi‐
oituna voimakkaasti alipainen 

PE04 
Luokka 15* –  
ulkoilma itään 

‐2 
(‐8…+1) 

jatkuvasti lievästi alipaineinen  jatkuvasti suositusten mukainen 

PE05 
Luokka 11* –  
ulkoilma länteen 

‐13 
(‐30…+2) 

pääosin selvästi alipaineinen, 
jaksoittain ylipaineinen 

rakennuksen ilmatiiveys huomi‐
oituna voimakkaasti alipainen 

PE06 
Luokka 1* –  
ulkoilma itään 

‐5 
(‐11…0) 

jatkuvasti lievästi alipaineinen  jatkuvasti suositusten mukainen 

PE07 
Luokka 4 –  
ulkoilma etelään 

‐5 
(‐7…‐2) 

jatkuvasti lievästi alipaineinen  jatkuvasti suositusten mukainen 

PE08 
Luokka 26* –  
ulkoilma itään 

‐10  
(‐20…+3) 

Arkipäivisin voimakkaasti ali‐
paineinen, öisin lähes 0 Pa 

Päivisin pitkiä aikoja voimakkaan 
alipaineinen, hetkittäin öisin yli‐
paineinen 

PE09 
Luokka 28* –  
ulkoilma etelään 

+0 
(‐3…+3) 

pääosin lievästi ylipaineinen 
pitkiä jaksoa toistuvasti lievän 
ylipaineinen 

PE10 
Käytävä 056 –  
putkitunneli 

+1 
(‐5…+5) 

Vaihtelee ylipaineisesta alipai‐
neiseen toistuvasti 

Ilmaa kulkeutuu toistuvasti tun‐
nelista sisätiloihin 

PE11 
Käytävä 161 –  
putkitunneli 

‐1 
(‐4…+4) 

lähes jatkuvasti lievästi ylipai‐
neinen 

Hetkellisesti ilmaa kulkeutuu 
tunnelista käytävälle 

Myös tilakohtaisen ilmanvaihdon luokissa painesuhteet vaihtelivat paljon. Vanhan osan luokat 
1 ja 15 olivat suositusten mukaisesti lievän alipaineiset, luokka 11 sen sijaan voimakkaan alipai‐
nen. Tulos ei selity myöskään yleisilmanvaihdon vaikutuksella, koska siirtoilmasäleiköt oli tukittu 
luokista 1  ja 11, mutta avoinna  luokassa 15.Laajennusosan  luokissa  todettiin myös vastaavia 
eroja: luokka 28 oli jatkuvasti lievästi ylipaineinen ja luokka 26 päivisin voimakkaasti alipainei‐
nen sekä öisin lievästi ylipaineinen (kuva 6.3.4). 

Putkitunneli oli lähes koko seurantajakson lievästi alipaineinen 1. kerroksen käytävään nähden, 
mutta  toistuvasti ylipaineinen käytävällä 056  ja porrashuoneeseen. Hetkellisissä mittauksissa 
tunneli oli voimakkaasti (n. 15 Pa) ylipaineinen VSS‐tilojen eteistilaan nähden. Käytävän ollessa 
ylipaineinen ympäröiviin tiloihin, sieltä voi kulkeutua epäpuhtauksia ja hajuja sisäilmaan.  
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Kuva 6.3.1. Ruokasali on koko seurantajakson lievästi ylipaineinen ulkoilmaan.  

 
Kuva 6.3.2. Yleisilmanvaihdon piiriin kuuluva luokka 4 oli koko seurantajakson suositusten mukaisesti 
lievän alipaineinen ulkoilmaan nähden. 



 

 
Sirate Group Oy  Tutkimusraportti  Projektinumero 
Kutterintie 5   Kupittaan koulutalo  6869 
20900 Turku  Syreenikuja 1 
Y‐tunnus: 2496984‐4  20720 TURKU  62 / 77 

Kuva 6.2.3. Kotitalousluokka 123 on oppitunteja lukuun ottamatta selvästi alipaineinen. 

 
Kuva 6.2.4. Luokan 26 (H166) paine‐ero ulkoilmaan vaihteli seurantajaksolla lievästi ylipaineisesta 
(yöt) voimakkaasti alipaineiseen (arkipäivät).   
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 Ilmamäärämittaukset 

Rakennusten käytössä olevista  luokkatiloista yleisilmanvaihdon parissa on ainoastaan  seitse‐
män. Näistä kolmeen tulee joko pelkästään tulo‐ tai poistoilmanvaihto. Ilmamääriä mitattiin pis‐
tokoemaisesti kahdesta yleisilmanvaihdon luokasta (6.4.1). Suunnitteluarvoja oli käytössä aino‐
astaan vuoden 1980 piirustuksista, jotka eivät vastanneet nykyistä tilannetta. Mittaukset tehtiin 
säätöpelleistä paine‐eromenetelmällä  (Swema 3000md),  kanavasta pitot‐putkella  ja  soveltu‐
vista päätelaitteista Swema Flow126 ‐huppumittarilla.  

Taulukko 6.4.1. Pistokoemaisesti laajennusosan luokista tehtyjen ilmamäärämittausten tuloksia (*suun‐
nitteluarvot vuoden 1978 IV‐piirustuksista). 

Tila  

POISTOILMA  TULOILMA 

Laite  koko 
mitattu 
[l/s] 

a 
[mm]  

Δp 
[Pa]  K‐arvo  Laite  koko 

mitattu 
[l/s] 

a 
[mm] 

Δp 
[Pa]  K‐arvo 

Luokka 4  iris  160  51  4  23  10,7  Kanava  160  42      pitot 

Luokka 16  
venttiili  200  40      huppu  RHKH    39    4  19,9 

venttiili  200  38      huppu  iris  160  38  4  12,5  10,7 

Luokan 4 oli  ilmanvaihdoltaan alipaineinen, poistoilmamäärä oli n. 20 % tuloilmamäärää suu‐
rempi. Tuloilmamäärä on nykymääräysten mukaisesti riittävä 7 – 10 henkilölle (4 – 6 l/s henkilöä 
kohden). Kirjastokäytössä olevan luokan 16 tulo‐ ja poistoilmamäärät ovat mittaustarkkuudella 
samat ja riittävät 12 – 19 henkilölle.  

Opetustilojen tuloilmamäärän tulisi Asumisterveysasetuksen mukaan olla vähintään 6  l/s/hlö. 
Vanhoissa rakennuksissa, joita ei ole suunniteltu em. vaatimuksen mukaisesti, voidaan kuitenkin 
sallia ilmanvaihto, joka on vähintään 4 l/s/hlö. Tällöin on kuitenkin erikseen huolehdittava siitä, 
että  terveyshaittoja ei  synny kosteuslisän,  lämpökuorman  tai epäpuhtauksien näkökulmasta. 
Vaikka rakennuksen alkuperäinen yleisilmanvaihto on peräisin vuodelta 1980, jolloin rakennus‐
määräyksissä ei vielä esitetty henkilöperusteisia vaatimuksia  ilmanvaihdolle, on  ilmanvaihtoa 
saneerattu useaan otteeseen. Uusien ilmanvaihtokoneiden asennus on vapauttanut alkuperäis‐
ten  koneiden  kapasiteettia  yleisilmanvaihdon  pariin  jääville  luokille, minkä  vuoksi  suositte‐
lemme käyttämään tilojen käyttäjämäärämitoituksissa 6 l/s/hlö tuloilmamääriä. 

 Teolliset mineraalikuidut 

Sekä rakennuksen sisäpinnoilla että iäkkäimpien tuloilmakoneiden sisällä on runsaasti teol‐
listen mineraalikuitujen lähteitä. Geeliteippinäytteiden perusteella rakennuksen sisäilmassa 
ei kuitenkaan ole merkittävästi teollisia mineraalikuituja. Huonepinnoille laskeutuneesta pö‐
lystä otetuista 12 näytteestä vain yhdessä esiintyi yksittäisiä kuituja. Tuloilmanvaihtojärjes‐
telmän sisäpinnoilta otetuista näytteistä vain yhdessä havaittiin selkeästi poikkeava pitoisuus 
kuituja. Ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteet on suositeltavaa järjestelmän saneerauksen yh‐
teydessä kartoittaa kattavasti ja korvata materiaaleilla, joista ei irtoa teollisia mineraalikui‐
tuja. Vanhat akustiikkalevyt on suositeltavaa uusia. 



 

 
Sirate Group Oy  Tutkimusraportti  Projektinumero 
Kutterintie 5   Kupittaan koulutalo  6869 
20900 Turku  Syreenikuja 1 
Y‐tunnus: 2496984‐4  20720 TURKU  64 / 77 

Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa selvitettiin kahden viikon  laskeumanäyt‐
teillä. Tämän  lisäksi mitattiin kuitupitoisuuksia tuloilmajärjestelmän sisäpinnoilta. Yhteenveto 
kuitunäytteiden tuloksista on esitetty taulukossa 6.5.1. Vanhan osan  liikuntasaliin  jätetty  las‐
keumamalja oli viety/siirretty, minkä vuoksi suunniteltua näytettä K10 ei otettu. 

Huonepinnoille kahdessa viikossa laskeutuneesta pölystä otetuista 12 laskeumanäytteestä Asu‐
misterveysasetuksen toimenpideraja ei ylittynyt yhdessäkään näytteessä. Ainoastaan yhdessä 
laskeumanäytteessä (K03) havaittiin yksittäisiä kuituja.  

Tuloilmajärjestelmissä havaituista useista teollisten mineraalikuitujen  lähteistä huolimatta tu‐
loilmakoneiden ja ‐kanavien sisäpinnoilta otettujen geeliteippinäytteiden kuitupitoisuudet oli‐
vat pieniä. Ainoastaan vanhan osan liikuntasalia palvelevan tuloilmakoneen TK‐2 äänenvaimen‐
nuskammion tasaiselta peltipinnalta otetussa näytteessä (KT1) oli selvästi poikkeava kuitupitoi‐
suus. Lisäksi iäkkäiden tuloilmakoneiden TK‐1 ja TK‐3 sisäpinnoilta otetuista näytteistä kahden 
(KT2 ja KT6) pitoisuudet olivat erittäin  lievästi koholla. Koneiden sisäpintojen pölyisyyden pe‐
rusteella lievästi koholla olevat pitoisuudet johtuvat todennäköisesti ennemmin pitkästä kerty‐
mäajasta kuin kuitujen runsaasta irtoamisesta äänenvaimennusmateriaaleista. 

Taulukko 6.5.1. Yhteenveto kuitunäytteistä. Kanavanäytteiden sekä laskeumanäytteissä toimenpide‐
rajan ylittävät pitoisuudet on ilmoitettu numeerisina tuloksina teippinäytteistä.  
(Laboratorio: *Runsas pölymäärä vaikeutti kuitupitoisuuden tarkkaa määrittämistä)   

Näytteenottopaikka  Näyte‐
tunnus 

14 vrk laskeuma 
kpl/cm2 (liite 4) 

tuloilmakanava 
kpl/cm2 (liite 5) Tila  Kuvaus 

VANHA OSA, LUOKAT, TK‐12 

011  Ruokasali, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K01  ei kuituja  ‐ 
  Luokka 31, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K02  ei kuituja  ‐ 

IVKH  TK‐5, runkokanava, äänenvaimentimen jälkeen   KT3  ‐  0,64 

138  Luokka 18, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K03  yksittäisiä kuituja  ‐ 

149  Erityisopetus, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K04  ei kuituja  ‐ 

149  Erityisopetus, tuloilmakanava äänenvaim. jälkeen  KT4  ‐  2,9 

158  Liikuntasali, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K05  ei kuituja  ‐ 

159  Näyttämö, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K06  ei kuituja  ‐ 

IVKH  TK‐1, palautus‐/raitisilmakammio  KT5  ‐  1,9* 

IVKH  TK‐1, puhallinkammio  KT6  ‐  11 

IVKH  TK‐1, runkokanava  KT7  ‐  3 

163  Luokka 23, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K07  ei kuituja   

224  Luokka 14, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K08  ei kuituja   

316  Luokka 10, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K13  ei kuituja   

IVKH  TK‐3, äänenvaimennuskammio  KT2    13 

228  Luokka 15, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K09  ei kuituja   

258  Luokka 29, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K11  ei kuituja   

321  Luokka 3, 14 vrk pölylaskeuma maljalle  K12  ei kuituja   

IVKH  TK‐2, äänenvaimennuskammio  KT1    146 
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7 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Tehdyn  kuntotutkimuksen perusteella on  arvioitu poikkeavan  altistumisen  todennäköisyyttä 
tutkituille altisteille. Altistumisolosuhteiden arviointi on toteutettu Työterveyslaitoksen ohjeis‐
tusta soveltaen (Työterveyslaitos 2017). Altistumisolosuhteiden arvio on tehty ensisijaisesti työ‐
terveyshuollon käyttöön haittatekijöiden terveydellisen riskin arvioimiseksi. Koska kaikkiin tut‐
kittuihin tiloihin on sovellettu yhtenäistä arviointiasteikkoa, voidaan tiloja luokitella tämän pe‐
rusteella. Arviointitaulukoista voidaan myös yleisellä tasolla katsoa, minkälaisilla toimenpiteillä 
altistumisriskiä voidaan pienentää. 

Työturvallisuuslain (738/2002/10 §) mukaan työpaikalla havaittujen haitta‐  ja vaaratekijöiden 
terveydellisen merkityksen arviointi tulee tehdä, jos näitä tekijöitä ei voida poistaa. Työnantaja 
vastaa siitä, että terveydellisen merkityksen arviointiin käytetään työterveyshuollon asiantunti‐
joita ja ammattihenkilöitä, siten kuin siitä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001/5 §).  

Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan ennen terveydellisen merkityksen arviointia on selvitettävä 
altistumisolosuhteet  rakennusterveyteen  perehtyneen  asiantuntijan  johdolla.  Terveydellisen 
merkityksen arviointia ei voida tehdä  ilman altistumisolosuhteisiin  liittyviä tietoja. Altistumis‐
olosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan huomioon ra‐
kennus‐ ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutus si‐
säilmaston laatuun. Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioidaan päästölähteiden laajuus, 
voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikutta‐
vat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet. Arvioon tulee sisältyä seuraavat tekijät: 

 Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi 

 Ilmayhteydet ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteistä sisäilmaan  

 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun 

 Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet 

Altistumisolosuhteiden arvioinnissa ei oteta kantaa tilojen käyttöön ja niissä vietettyyn aikaan 
(altistumisaika). Nämä huomioidaan työterveyslääkärin johdolla tehtävässä terveydellisen riskin 
arvioinnissa. 

Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella seuraavissa kappaleissa on arvioitu rakennuksittain altis‐
tumisen todennäköisyyttä tutkituille altisteille: mikrobeille (kappale 7.1) ja teollisille mineraali‐
kuiduille (kappale 7.2). Altistumistodennäköisyyden arviointi on esitetty taulukoissa, joissa vau‐
rioiden/epäpuhtauslähteiden laajuutta kuvaavat arviointikriteerit on sijoitettu pystyakselille ja 
ilmayhteyden merkitsevyys vaaka‐akselille.  

Altistumisen todennäköisyys on esitetty neliportaisella asteikolla: 

1. Poikkeava altistuminen on epätodennäköistä, taulukossa vihreä pohjaväri 

2. Poikkeava altistuminen on mahdollista, taulukossa keltainen pohjaväri 

3. Poikkeava altistuminen on todennäköistä, taulukossa oranssi pohjaväri 

4. Poikkeava altistuminen on erittäin todennäköistä, taulukossa punainen pohjaväri 
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Asteikolla tasolle 1 sijoittuva rakennus vastaa selvästi tavanomaista paremmassa kunnossa ole‐
vaa vanhempaa rakennusta tai uutta hyvin tehtyä rakennusta,  jossa on  jo rakennusvaiheessa 
kiinnitetty huomiota puhtauteen, kosteudenhallintaan ja rakenteiden tiiveyteen.  

 Altistumisriski mikrobiepäpuhtauksille 

Mikrobiepäpuhtauksien  osalta  altistumisriskin  arvio  perustuu  pääasiassa  näyttein  todennet‐
tuun mikrobivaurioiden merkittävyyteen sekä epäpuhtauksien kulkeutumiseen vaurioalueelta 
sisäilmaan. Kumpikin osa‐alue on  jaettu neljään portaaseen. Mikrobivaurion merkittävyyden 
määrittelee  tutkimuksin  (materiaalinäyttein)  todettu  vaurion  laajuus. Alin  porras  edellyttää, 
että näytteitä on otettu riittävästi. Epäpuhtauksien kulkeutumisen arviointi perustuu painesuh‐
teisiin ja todettujen ilmavuotojen (RT 14‐11197) merkittävyyteen. 

Vanhan osan tutkimuksissa havaitut kosteus‐  ja mikrobivauriot keskittyvät rakennuksen ulko‐
seinärakenteisiin. Erityisesti keittiön ja teknisen työn tilojen osin maanvastaisissa seinissä sekä 
ylimpien kerrosten ulkoseinissä todettiin materiaalinäyttein laaja‐alaisia kosteus‐ ja mikrobivau‐
rioita.  Ikkunat ovat huonokuntoiset  ja paikoin  lahovaurioiset. Seinärakenteiden  lämmöneris‐
teistä  ja  ikkunatilkkeistä otetuista 24 materiaalinäytteestä aktiivista mikrobikasvua esiintyi 9 
näytteessä ja lisäksi kolme näytettä oli lajistoltaan poikkeavia. Vaurioalueilta todettiin merkkiai‐
netutkimuksin merkittäviä,  systemaattisia  ilmavuotoreittejä  sisätiloihin  ja  tilat ovat  vaihtele‐
vasti alipaineiset ulkoilmaan nähden. Kellarin ruokasalin ja luokan 31 maanvastaisten ulkosei‐
nien korjaukset ovat onnistuneet eikä niissä todettu vauriota. Näissä tiloissa altistumistodennä‐
köisyyttä  lisäävät etenkin  seinien päälle  jätetyt  lastuvillalevyt,  jotka ovat ainakin paikallisesti 
vaurioituneita. Musiikin luokan kevytrakenteisesta alapohjasta havaittiin mikrobiperäistä hajua 
ja etenkin teknisen työn  ja erityisopetuksen tiloissa sekä keittiön varastoissa  lattiapäällysteet 
ovat kosteusvaurioituneet. Tulosten perusteella arvioidaan, että poikkeava altistuminen mikro‐
biepäpuhtauksille on erittäin  todennäköistä vanhassa osassa ruokasalia  ja  luokkaa 31  lukuun 
ottamatta  (taulukko 7.1.1). Ruokasalissa  ja  luokassa 31 katsotaan olevan enintään paikallisia 
mikrobivaurioita.  Tämän  perusteella  arvioidaan  altistumisen  olevan  mahdollista  (taulukko 
7.1.2). 
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Taulukko 7.1.1 Altistumisten  todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille vanhassa osassa ylei‐
sesti. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys             

4. Laaja‐alaiset mikrobivauriot raken‐
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

           

3. Laaja‐alainen mikrobivaurio raken‐
nuksessa 

     
Erittäin  

todennäköinen 

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivauri‐
oita rakenteissa 

         

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik‐
robivaurioita 

        

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
Ulkoseinärakenteet ovat materiaalinäyt‐
teiden  perusteella  laaja‐alaisesti  kos‐
teus‐  ja  mikrobivaurioituneita.  Vaurio‐
alueilta  on  merkittäviä  ilmavuotoja  si‐
sälle  ja  tilat ovat vaihtelevasti alipainei‐
set, osin voimakkaasti. 

1. Ei ilmavuo‐
toja, ei merkittä‐
vää paine‐eroa 
rakenteen yli 

2. Pistemäisiä il‐
mavuotoja ra‐
kenteista tai ra‐
kennus voimak‐
kaasti alipainei‐
nen 

3. Vähäisiä ilma‐
vuotoja raken‐
teista ja raken‐
nus on alipai‐
neinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot ra‐
kenteista tai 
merkittävä mik‐
robivaurio sisä‐
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 

Taulukko 7.1.2 Altistumisten todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille ruokasalissa ja luokassa 
31. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys             

4. Laaja‐alaiset mikrobivauriot raken‐
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

           

3. Laaja‐alainen mikrobivaurio raken‐
nuksessa 

       

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivauri‐
oita rakenteissa 

      mahdollinen   

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik‐
robivaurioita 

        

Altistuminen mahdollista.  
Materiaalinäyttein  todettiin  yläpuolisen 
välipohjan vain osittain poistetuissa läm‐
möneristeissä yksittäisiä vaurioita,  jotka 
ovat  suorassa  ilmayhteydessä  sisätiloi‐
hin. Ulkoseinissä ei todettu vaurioita. 

1. Ei ilmavuo‐
toja, ei merkittä‐
vää paine‐eroa 
rakenteen yli 

2. Pistemäisiä il‐
mavuotoja ra‐
kenteista tai ra‐
kennus voimak‐
kaasti alipainei‐
nen 

3. Vähäisiä ilma‐
vuotoja raken‐
teista ja raken‐
nus on alipai‐
neinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot ra‐
kenteista tai 
merkittävä mik‐
robivaurio sisä‐
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 

Laajennusosassa kosteus‐ ja mikrobivauriot keskittyvät alapohjan lastuvilla‐ ja liikuntasalin mi‐
neraalivillaeristeisiin sekä toisen kerroksen ulkoseinärakenteisiin. Kaikki alapohjan lämmöneris‐
teistä otetut kuusi materiaalinäytettä olivat joko määrältään tai lajistoltaan poikkeavia. Kellarin 
pukuhuoneosaston alapohjan lämmöneristeenä oli EPS, joka ei ole herkkä vaurioitumaan kos‐
teuden vaikutuksesta. Alapohjarakenteen alla on ainakin putkitunnelin ympäristössä tuulettu‐
matonta ilmatilaa, jonne jätetyt muottilaudoitukset ovat aistinvaraisesti mikrobivaurioituneet. 



 

 
Sirate Group Oy  Tutkimusraportti  Projektinumero 
Kutterintie 5   Kupittaan koulutalo  6869 
20900 Turku  Syreenikuja 1 
Y‐tunnus: 2496984‐4  20720 TURKU  68 / 77 

Alapohjista ja putkitunnelista havaittiin merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan ja paine‐eroseuran‐
tojen perusteella tunnelista kulkee jatkuvasti ilmaa VSS‐tilojen eteiseen porrashuoneeseen 056 
sekä ajoittain 1. kerroksen käytävälle ja liikuntasaliin.  

Kellarin  pukuhuonetilojen  ulkoseinärakenteiden  korjaukset  ovat materiaalinäytteiden  perus‐
teella onnistuneet eikä niissä todettu vaurioita. Ulkoseinissä lämmöneristeissä todettiin laaja‐
alaisia vaurioita rakennuksen toisessa kerroksessa ja yksittäisiä paikallisia vaurioita ensimmäi‐
sessä kerroksessa. Ikkunat ovat yleisesti huonokuntoiset ja paikallisesti lahovaurioituneet. Eri‐
tyisesti  ikkunaliittymien kautta todettiin merkkiainetutkimuksin merkittäviä, systemaattisia  il‐
mavuotoja sisälle. Tulosten perusteella arvioidaan, että kellarin pukuhuone‐ ja sosiaalitiloja lu‐
kuun ottamatta poikkeava altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on erittäin todennäköistä koko 
rakennuksessa (taulukko 7.1.3). Pukuhuonetiloissa altistuminen arvioidaan epätodennäköiseksi 
(taulukko 7.1.4).  

Taulukko  7.1.3.  Altistumisten  todennäköisyyden  arviointi mikrobiepäpuhtauksille  yleisesti  laajennus‐
osalla. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys             

4. Laaja‐alaiset mikrobivauriot raken‐
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

           

3. Laaja‐alainen mikrobivaurio raken‐
nuksessa 

     
Erittäin  

todennäköinen 

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivauri‐
oita rakenteissa 

         

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik‐
robivaurioita 

        

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
Rakennuksen  alapohjassa  sekä  ulkosei‐
nissä  on  materiaalinäytteiden  perus‐
teella  laaja‐alaisia  kosteus‐  ja  mikrobi‐
vaurioita,  joista  on  merkittäviä,  syste‐
maattisia  ilmavuotoja  sisätiloihin,  jotka 
ovat  vaihtelevasti  alipaineiset  ulkoil‐
maan. 

1. Ei ilmavuo‐
toja, ei merkittä‐
vää paine‐eroa 
rakenteen yli 

2. Pistemäisiä il‐
mavuotoja ra‐
kenteista tai ra‐
kennus voimak‐
kaasti alipainei‐
nen 

3. Vähäisiä ilma‐
vuotoja raken‐
teista ja raken‐
nus on alipai‐
neinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot ra‐
kenteista tai 
merkittävä mik‐
robivaurio sisä‐
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 
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Taulukko 7.1.4. Altistumisten todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille kellarin pukuhuoneti‐
loissa. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys             

4. Laaja‐alaiset mikrobivauriot raken‐
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

           

3. Laaja‐alainen mikrobivaurio raken‐
nuksessa 

       

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivauri‐
oita rakenteissa 

         

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik‐
robivaurioita 

     epätodennäköi‐
nen 

 

Altistuminen epätodennäköistä 
Materiaalinäytteiden  perusteella  ulko‐
seinissä  ei  ole  merkittäviä  kosteus‐  ja 
mikrobivaurioita  eikä  alapohjassa  ole 
herkästi vaurioituvia materiaaleja.  

1. Ei ilmavuo‐
toja, ei merkittä‐
vää paine‐eroa 
rakenteen yli 

2. Pistemäisiä il‐
mavuotoja ra‐
kenteista tai ra‐
kennus voimak‐
kaasti alipainei‐
nen 

3. Vähäisiä ilma‐
vuotoja raken‐
teista ja raken‐
nus on alipai‐
neinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot ra‐
kenteista tai 
merkittävä mik‐
robivaurio sisä‐
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 

 Altistumisriski teollisille mineraalikuiduille 

Teollisten mineraalikuitujen osalta altistumisen arviointi perustuu näytetuloksiin ja kuitulähtei‐
den merkittävyyteen. Kumpikin osa‐alue on jaettu neljään portaaseen. Näytteenotossa huomi‐
oidaan geeliteippi‐  ja pölynkoostumusnäytteet sekä sisäpinnoille  laskeutuneesta pölystä että 
tuloilmakanavista.  Asumisterveysasetuksen  toimenpiderajan  ylittyminen  geeliteippinäyttein 
vastaa  luokittelussa korkeinta porrasta. Kuitulähteiden määrän arvioinnissa huomioidaan  ra‐
kennuksen sisäpinnoilla  ja  ilmanvaihtojärjestelmässä todetut kuitulähteet sekä voimakkaat  il‐
mavuodot rakenteiden mineraalivillaeristeistä. 

Iäkkäimpien tuloilmakoneiden TK‐1, TK‐2  ja TK‐3  ja runkokanavien sisäpinnoilla todettiin run‐
saasti suojaamattomia teollisten mineraalikuitujen lähteitä. Vanhan osan liikuntasalin tuloilma‐
järjestelmän sisäpinnoilla on teippinäytteen perusteella erittäin runsaasti teollisia mineraalikui‐
tuja. Huonepinnoille  laskeutuneesta pölystä ei saatu näytettä, koska  laskeumamalja oli pois‐
tettu/siirretty. Havaintojen ja tulosten perusteella arvioidaan altistumisen olevan todennäköistä 
vanhan osan liikuntasalissa (taulukko 7.2.1).  
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Taulukko 7.2.1. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille vanhan osan liikun‐
tasalissa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet             

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi‐
suudet teippinäytteissä 

         

3. IV‐kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

    todennäköinen   

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin‐
noilla, 10 ‐ 30/cm2 kanavassa) teippi‐
näytteissä tai pk‐näytteessä 

        

1. Ei kuituja näytteissä (teippi/pölyn‐
koostumus, laskeuma, iv‐kanavat) 

          

Altistuminen todennäköistä.  
Tuloilmajärjestelmässä  on  merkittäviä 
kuitulähteitä ja koneen sisäpinnoilta ote‐
tun  teippinäytteen  kuitupitoisuus  oli 
erittäin suuri. Liikuntasalista ei 14 vrk pö‐
lynäytettä  saatu,  koska  laskeumamalja 
oli siirretty/poistettu. 

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, 
ei merkittäviä il‐
mavuotoja 

2. Vähäisiä kui‐
tulähteitä sisä‐
pinnoilla ja/tai 
IV:ssä. Vähäisiä 
ilmavuotoja ra‐
kenteista (pai‐
nesuhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih‐
dossa tai sisä‐
pinnoilla tai voi‐
makkaat ilma‐
vuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpin‐
noilla että il‐
manvaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 

Keittiötä  ja  ruokasalia  palvelevan  ilmanvaihtokoneen  äänenvaimentimista  ei  irtoa  kuituja  tuloilmaan. 
Runkokanavasta otetun näytteen kuitupitoisuus oli pieni eikä 14 vrk laskeumanäytteissä havaittu kuituja. 
Erityisopetuksen tiloissa asuntotyyppinen ilmanvaihtokone, jonka kanavavaimentimista ei näytteidenpe‐
rusteella irtoa kuituja eikä myöskään 14 vrk laskeutuneesta pölystä havaittu kuituja. Tulosten ja havain‐
tojen perusteella arvioidaan altistumisen teollisille mineraalikuiduille olevan epätodennäköistä keittiössä, 
ruokasalissa (mukaan lukien luokka 31) ja erityisopetuksen tiloissa (taulukko 7.2.2). 

Taulukko 7.2.2. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille keittiössä, ruoka‐
salissa, luokassa 31 ja erityisopetuksen tiloissa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet             

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi‐
suudet teippinäytteissä 

         

3. IV‐kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

       

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin‐
noilla, 10 ‐ 30/cm2 kanavassa) teippi‐
näytteissä tai pk‐näytteessä 

        

1. Ei kuituja näytteissä (teippi/pölyn‐
koostumus, laskeuma, iv‐kanavat) 

  
epätodennäköi‐

nen 
     

Altistuminen epätodennäköistä.  
Erityisopetuksen  tuloilman  kanava‐
vaimentimissa on reikäpellillä ja mahdol‐
lisesti kankaalla suojattuna mineraalivil‐
laa.  Kanavista  äänenvaimentimien  jäl‐
keen  otettujen  teippinäytteen  sekä  14 
vrk  laskeumanäytteiden  kuitupitoisuu‐
det olivat erittäin pieniä. 

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, 
ei merkittäviä il‐
mavuotoja 

2. Vähäisiä kui‐
tulähteitä sisä‐
pinnoilla ja/tai 
IV:ssä. Vähäisiä 
ilmavuotoja ra‐
kenteista (pai‐
nesuhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih‐
dossa tai sisä‐
pinnoilla tai voi‐
makkaat ilma‐
vuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpin‐
noilla että il‐
manvaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 
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Vanhan osan yleisilmanvaihdosta vastaavassa  tuloilmakoneessa TK‐3 on  runsaasti  suojaama‐
tonta mineraalivillaa ja järjestelmän sisäpinnoilta otetun kuitunäytteen pitoisuus oli lievästi ko‐
holla. Luokkien iäkkäät akustiikkalevyt ja vanhan ilmanvaihtojärjestelmän siirtoilmasäleikköjen 
suojaamattomat akustiikkavillat voivat toimia kuitulähteinä. Yhdessä sisäpinnoille 14 vrk aikana 
laskeutuneesta pölystä otetussa näytteessä havaittiin vähäisiä määriä kuituja. Havaittujen kui‐
tulähteiden  sekä  näytteiden  perusteella  arvioidaan  altistumisen  teollisille mineraalikuiduille 
olevan todennäköistä vanhan osan muissa tiloissa (taulukko 7.2.3). 

Taulukko  7.2.3.  Altistumisten  todennäköisyyden  arviointi  teollisille  mineraalikuiduille  vanhan  osan 
muissa tiloissa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet             

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi‐
suudet teippinäytteissä 

         

3. IV‐kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

       

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin‐
noilla, 10 ‐ 30/cm2 kanavassa) teippi‐
näytteissä tai pk‐näytteessä 

      todennäköinen   

1. Ei kuituja näytteissä (teippi/pölyn‐
koostumus, laskeuma, iv‐kanavat) 

          

Altistuminen todennäköistä.  
Vanhan  osan  yleisilmanvaihdon  tuloil‐
makoneissa  oli  runsaasti  kuitulähteitä, 
kanavanäytteiden pitoisuudet olivat  lie‐
västi koholla. Sisätiloissa vanhat siirtoil‐
masäleiköt  ja  akustiikkalevyt  toimivat 
kuitulähteinä. Yhdessä 14 vrk näytteessä 
havaittiin yksittäisiä kuituja 

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, 
ei merkittäviä il‐
mavuotoja 

2. Vähäisiä kui‐
tulähteitä sisä‐
pinnoilla ja/tai 
IV:ssä. Vähäisiä 
ilmavuotoja ra‐
kenteista (pai‐
nesuhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih‐
dossa tai sisä‐
pinnoilla tai voi‐
makkaat ilma‐
vuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpin‐
noilla että il‐
manvaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 

Laajennusosan kaikissa luokissa on tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet, joissa ei ole teollisten mineraalikui‐
tujen lähteitä. Osassa luokista on katossa ikänsä perusteella todennäköisesti haurastuneita akustiikkale‐
vyjä,  jotka voivat  toimia kuitulähteinä. Huonepinnoille 14 vrk aikana  laskeutuneesta pölystä otetuissa 
näytteissä  ei havaittu  kuituja.  Kellarin pukuhuonetiloja palvelevan,  uudehkon  tuloilmakoneen  äänen‐
vaimennusmateriaali on  suojattu kankaalla. Tiloissa ei myöskään ole havaittavia kuitulähteitä  sisäpin‐
noilla. Liikuntasalin iäkäs tuloilmakone TK‐1 käyttää salin poistoilmaa palautusilmana. Sekä palautusilma‐
kanavassa että koneen sisäpinnoilla on runsaasti suojaamattomia kuitulähteitä ja puhallinkammiosta ote‐
tun näytteen kuitupitoisuus oli lievästi koholla. Pölyn laskeumanäytteissä ei havaittu kuituja. Tulosten ja 
havaintojen  perusteella  arvioidaan  altistumisen  teollisille mineraalikuiduille  olevan  epätodennäköistä 
laajennusosan tiloissa liikuntasalia lukuun ottamatta (taulukko 7.2.4). Liikuntasalissa arvioidaan altistumi‐
sen olevan todennäköistä (taulukko 7.2.5). 
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Taulukko  7.2.4.  Altistumisten  todennäköisyyden  arviointi  teollisille  mineraalikuiduille  laajennusosan 
luokkatiloissa, joissa on tilakohtainen ilmanvaihtokone ja kellarin pukuhuonetiloissa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet             

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi‐
suudet teippinäytteissä 

         

3. IV‐kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

       

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin‐
noilla, 10 ‐ 30/cm2 kanavassa) teippi‐
näytteissä tai pk‐näytteessä 

         

1. Ei kuituja näytteissä (teippi/pölyn‐
koostumus, laskeuma, iv‐kanavat) 

  
epätodennäköi‐

nen 
     

Altistuminen epätodennäköistä.  
Laajennusosan  luokkien  ilmanvaihto  on 
toteutettu  tilakohtaisilla  laitteilla,  joissa 
ei  ole  kuitulähteitä.  14  vrk  laskeuma‐
näytteissä  ei  havaittu  lainkaan  kuituja. 
Osa  luokkien  akustiikkalevyistä  on  iäk‐
käitä ja voivat toimia kuitulähteinä sidos‐
aineiden haurastuessa. 

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, 
ei merkittäviä il‐
mavuotoja 

2. Vähäisiä kui‐
tulähteitä sisä‐
pinnoilla ja/tai 
IV:ssä. Vähäisiä 
ilmavuotoja ra‐
kenteista (pai‐
nesuhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih‐
dossa tai sisä‐
pinnoilla tai voi‐
makkaat ilma‐
vuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpin‐
noilla että il‐
manvaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 

 
Taulukko 7.2.5. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille laajennusosan lii‐
kuntasalissa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet             

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi‐
suudet teippinäytteissä 

         

3. IV‐kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

       

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin‐
noilla, 10 ‐ 30/cm2 kanavassa) teippi‐
näytteissä tai pk‐näytteessä 

      todennäköinen   

1. Ei kuituja näytteissä (teippi/pölyn‐
koostumus, laskeuma, iv‐kanavat) 

          

Altistuminen todennäköistä.  
Palautusilmakanavassa  ja  tuloilmako‐
neessa on runsaasti suojaamattomia kui‐
tulähteitä.  Puhallinkammion  kuitupitoi‐
suus oli  lievästi koholla.  Laskeumanäyt‐
teissä ei havaittu kuituja. 

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, 
ei merkittäviä il‐
mavuotoja 

2. Vähäisiä kui‐
tulähteitä sisä‐
pinnoilla ja/tai 
IV:ssä. Vähäisiä 
ilmavuotoja ra‐
kenteista (pai‐
nesuhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih‐
dossa tai sisä‐
pinnoilla tai voi‐
makkaat ilma‐
vuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpin‐
noilla että il‐
manvaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi‐

nen 
mahdollinen  todennäköinen 

erittäin toden‐
näköinen 
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8 Johtopäätökset 

Kupittaan koulutalon 1950‐ ja 1960‐luvuilla valmistuneissa rakennuksissa ei ole tehty kaikkia ti‐
loja käsittävää peruskorjausta. Tiloissa on rakennuksen käytön aikana ollut useita kosteusvauri‐
oita, joita on korjattu paikallisesti. Osalla käyttäjistä on vuosien mittaan esiintynyt oireita, joiden 
on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen ole‐
massa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden vaikutusta sisäilman laatuun.  

Tutkimusten perusteella vanhan osan rakenteet vastasivat kohtalaisesti käytössä olleita lähtö‐
tietoja ala‐, väli‐ ja yläpohjan osalta, mutta ulkoseinien osalta vain paikoin. Alapohjarakenteissa 
todettiin paikallisia  lattiapäällystevaurioita  ja musiikkiluokan osin  kevytrakenteinen  lattia on 
kosteusvaurioitunut. Rakenneavauksin todettiin 8 erityyppistä ulkoseinärakennetta. Osin seinät 
ovat lämmöneristämättömiä massiivitiiliseiniä, osin lämmöneristettyjä betoni‐ ja/tai tiilirunkoi‐
sia seiniä. Seinien lämmöneristeet ovat materiaalinäytteiden perusteella laaja‐alaisesti kosteus‐ 
ja mikrobivaurioituneet. Eristetiloista on merkkiainetutkimusten perusteella merkittäviä syste‐
maattisia ilmavuotoja erityisesti huonokuntoisten ja osin lahovaurioisten ikkunoiden kautta si‐
säilmaan. 

Laajennusosalla rakenteet vastasivat selvästi paremmin lähtötietoja. Rakennuksen peruskorjaa‐
mattomissa alapohjissa  lämmöneristeenä käytetty  lastuvillalevy (”Toja”) sekä  liikuntasalin be‐
tonilaatan päälle asennetut mineraalivillaeristeet ovat materiaalinäytteiden perusteella  laaja‐
alaisesti kosteus‐ ja mikrobivaurioituneet. Vaurioalueilta todettiin merkittäviä ilmavuotoja sisä‐
tiloihin. Lisäksi alapohjalaatan alla on ainakin putkitunnelin läheisyydessä ilmatilaa, jonne jätetyt 
muottilaudoitukset ovat kosteus‐  ja mikrobivaurioituneet. Alapohjan  ilmatilasta  ja  tunnelista 
havaittiin merkkiainetutkimuksin ilmavuotoja sisätiloihin. Kellarin pukuhuonetiloissa alapohja‐
rakenne on uusittu, mutta todennäköisesti rakennusaikaisen kosteuden vuoksi lattiapäällysteet 
ovat  paikoin  vaurioituneet.  Tulosten  perusteella  arvioidaan  poikkeavan  altistumisen mikro‐
biepäpuhtauksille olevan erittäin todennäköistä suurimmassa osassa rakennusta. 

Ulkoseinien ja laajennusosan alapohjien kosteus‐ ja mikrobivaurioiden lisäksi sisäilman laatuun 
vaikuttaa merkittävästi  rakennuksen monimuotoisesti  toteutettu  ilmanvaihto.  Suurimmassa 
osassa luokista on tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet, mutta etenkin vanhassa osassa rakennuksen 
yleisilmanvaihto  vaikuttaa  luokkiin  avonaisiksi  jätettyjen  siirtoilmasäleikköjen  kautta.  Yleisil‐
manvaihdon piirissä olevissa tiloissa on tilamuutosten vuoksi osin pelkkä tulo‐ tai poistoilman‐
vaihto, osin molemmat. Ainakin osin sekavasta ilmanvaihtojärjestelmästä johtuen rakennuksen 
painesuhteet ulkovaipan yli vaihtelevat tilakohtaisesti: osa tiloista on  lievästi tai voimakkaasti 
alipaineisia, osa lievästi ylipaineisia. Joissain tiloissa paine‐ero ulkoilmaan vaihtelee vuorokau‐
sittain ylipaineisesta voimakkaan alipaineiseksi.  

Liikuntasaleja sekä vanhan osan tiloja palvelevien yleisilmanvaihdon iäkkäimpien koneiden (TK‐
1, TK‐2 ja TK‐3) sisäpinnoilla on runsaasti teollisten mineraalikuitujen lähteitä. Lisäksi luokkien 
pääosin iäkkäät akustiikkalevyt sekä vanhalla osalla siirtoilmasäleikköihin jätetyt suojaamatto‐
mat mineraalivillat voivat toimia kuitulähteinä. Kahden viikon aikana huonepinnoille laskeutu‐
neesta pölystä otettujen kuitunäytteiden pitoisuudet olivat kuitenkin pieniä ja alittivat Asumis‐
terveysasetuksen toimenpiderajan.  
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9 Toimenpidesuositukset 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenvetona tutkimuksissa esiin nousseet toimenpidesuositukset. 
Esitetyt  korjaukset edellyttävät erillistä  korjaussuunnittelua. Korjausten onnistumisen arvioi‐
miseksi on suositeltavaa laatia seuranta‐ ja laadunvarmistussuunnitelma jo korjaustöiden suun‐
nitteluvaiheessa,  jotta voidaan varmistua korjaussuunnitelman  riittävästä  laajuudesta  ja kor‐
jaustenaikaisesta laadunvarmennuksesta.  

Koko korjaushanketta ja mm. hyväksi todettuja korjaustapoja sekä vaihtoehtoisten korjausta‐
pojen etuja ja riskejä on koottu kattavasti Ympäristöministeriön korjausoppaaseen (Ympäristö‐
ministeriö 2019).  

Tehtyjen tutkimusten perusteella suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: 

Välittömästi tehtävät toimenpiteet: 

1. Toimenpiteet mikrobiepäpuhtauksille altistumisen pienentämiseksi tulee aloittaa välit‐

tömästi: 

a. Erityisesti  rakennusten  ulkoseinärakenteissa  ja  laajennusosan  alapohjaraken‐

teissa pukuhuoneita  lukuun ottamatta on  laaja‐alaisia mikrobivaurioita.  Epä‐

puhtauksien kulkeutumista vaurioalueilta voidaan vähentää joko: 

 poistamalla vaurioituneet materiaalit ja korvaamalle ne uusilla (laaja ja 

suunnittelua edellyttävä korjaus) 

 estämällä  ilmavuodot  rakenteista  tiivistyskorjauksin  (onnistuminen 

edellyttää ikkunoiden uusimista) 

 ylipaineistamalla rakennus ulkoilmaan nähden. 

b. Luokkatiloihin on suositeltavaa tuoda ilmanpuhdistimet. 
 
Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet: 

2. Ikkunoiden uusiminen koko rakennuksessa:  

a. Alkuperäiset osin  lahovaurioituneet  ikkunat on suositeltavaa vaihtaa.  Ikkunoi‐

den vaihdon yhteydessä tulee myös tilkevälieristeet, apukarmit ja pellitykset uu‐

sia. 

b. Ikkunoiden merkittävien vaurioiden vuoksi  ikkunaliittymien  tiivistyskorjaukset 

eivät ole suositeltavia epävarman lopputuloksen vuoksi. 

3. Ulkoseinien vaurioituneet lämmöneristeet tulee uusia: 

a. Vaurioiden  laajuuden  vuoksi  suositeltavin  tapa  ulkoseinärakenteen  korjaa‐

miseksi on kaikkien vaurioituneiden eristemateriaalien uusiminen samassa yh‐

teydessä ikkunoiden uusimisen kanssa. 

b. Laajennusosalla on remontin yhteydessä suositeltavaa vaihtaa myös julkisivun 

asbestia sisältävä levytys. 

c. Tiivistyskorjauksia ei suositella vaurioiden laajuuden vuoksi. Erityisesti vanhalla 

osalla useiden eri rakennetyyppien  liittymien tiivistyskorjausten onnistuminen 

on myös hyvin epävarmaa. 

4. Laajennusosan alapohjarakenteiden korjaukset 
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a. Laajennusosan peruskorjaamattomien osien alapohjien mikrobivaurioituneiden 

lastuvillaeristeet on suositeltavaa poistaa. 

b. Liikuntasalin kevytrakenteinen  lattia on  suositeltavaa purkaa  ja vaurioituneet 

mineraalivillaeristeet poistaa. Samassa yhteydessä on suositeltavaa kartoittaa 

alapohjalaatan alla olevan ilmatilan laajuus, ilmavuodot sekä alapohjaan jätetyn 

muottilaudoituksen määrä. 

c. Korjattavat rakenteet tulee suunnitella kosteusteknisesti toimiviksi. Korjausten 

yhteydessä tulee kiinnittää huomiota alapohjan ilmatiiveyteen. 

5. Vaurioituneiden lattiapäällysteiden uusiminen: 

a. Teknisen työn tilojen, keittiön varastojen, erityisopetuksen ja laajennusosan pu‐

kuhuoneiden sekä luokan 25 vaurioituneet lattiapäällysteet tulee poistaa ja kor‐

vata uusilla.  

b. Teknisen  työn  tiloissa  on  suositeltavaa  suunnitella  ja  uusia  koko  alapohjara‐

kenne kosteusteknisesti toimivaksi. 

c. Luokan 25 lattiarakenteiden kastuminen tulee selvittää ja korjata. 

d. Kastuneet lattiarakenteet on suositeltavaa kuivattaa koneellisesti. Kuivatus on 

suositeltavaa tehdä  lämmitys‐/jäähdytyssykleissä, minkä on todettu poistavan 

tehokkaasti myös betonilaattaan imeytyneitä VOC‐yhdisteitä. Tilojen tuuletuk‐

sen tulee olla riittävä ja huoneilman olosuhteet kuivumiselle suotuisat. Laatan 

riittävä kuivuminen tulee varmistaa RT 14‐10984 ‐ohjekortin mukaisin päällys‐

tettävyysmittauksin. Vaadittava kuivatustaso tulee määrittää etukäteen valitta‐

van uuden lattiapäällysteen perusteella 

e. Uudeksi lattiapäällysteeksi etenkin alapohjarakenteisiin suositellaan kosteusra‐

situsta kestävää ja vesihöyryä läpäisevää materiaalia. 

6. Musiikkiluokan 17 lattian korjaus 

a. Kosteusvaurioitunut kevytrakenteinen lattia on suositeltavaa purkaa  

b. Samassa yhteydessä tulee tarkistaa yläkautta koko alapohjarakenne ja sen liitos 

ruokasalin maanvastaiseen seinään. 

c. Luokan alla sijaitsevan ruokasalin maanvastaisen seinä yläpuolelle jätetyn lastu‐

villaeristyksen laajuus tulee myös tarkastaa 

7. Ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus: 

a. Energiatalouden ja sisäilman laadun parantamiseksi usealla koneella toteutetun 

ja teknisen käyttöikänsä loppupäässä olevan ilmanvaihtojärjestelmän kokonais‐

valtainen uusiminen on suositeltavaa. 

b. Samassa yhteydessä vanhaan  järjestelmään kuuluneet, nykyään tarpeettomat 

siirtoilmasäleiköt ja ‐reitit tulee tukkia. 

8. Kuitulähteiden kartoitus ja poisto:  

a. Tuloilmajärjestelmän  (laajennusosan  liikuntasalin  palautusilman  vuoksi myös 

poistojärjestelmän, PK‐1) kuitulähteet tulee kartoittaa ja poistaa. Ilmanvaihto‐

koneiden lisäksi tulee tarkistaa mahdolliset kanavavaimentimet sekä päätelait‐

teiden akustoinnit. 
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b. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmää uusitaan laajemmin, tulee kuitulähteiden kartoi‐

tus, poisto ja kanavien puhdistus tehdä käyttöön jäävien iv‐järjestelmien osalta 

(mm. käyttöön jäävät vanhat kanavat). 

c. Kuitulähteiden poiston jälkeen kanavat tulee puhdistaa ja ilmamäärät säätää. 

d. Rakennuksen sisäpintojen kuitulähteet (siirtoilmasäleikköjen äänenvaimennus‐

materiaalit, iäkkäät akustiikkalevyt) on suositeltavaa kartoittaa ja poistaa. 

e. Korjausten jälkeen rakennuksessa on suositeltavaa tehdä ns. kuitusiivous, jossa 

käydään läpi rakennuksen kaikki pinnat (homeettomaksi siivous toimii myös kui‐

tusiivouksena).   

9. Putkitunneli on suositeltavaa alipaineistaa jatkuvasti kaikkiin sisätiloihin. Putkitunnelin 

nykyiset tarkastusluukut on suositeltavaa korvata ilmatiiveillä luukuilla.  

10. Ruokasalin ja luokan 31 ilmayhteydet viereisiin alustiloihin ja väliaulan sokkeli‐ ja seinä‐

rakenteisiin tulee estää tiivistyskorjauksin. 

11. Kattoikkunoiden kupujen kunto on suositeltavaa tarkastaa ja tarvittaessa korjata. 
12. Korjausten  jälkeen  rakennuksessa on  suositeltavaa  tehdä ns. homeettomaksi  siivous, 

jossa käydään läpi rakennuksen kaikki pinnat.  

 

Korjauksissa tulee noudattaa Ratu 82‐0383 ja 1225‐S korttien ohjeita, joissa on esitetty turval‐
lisia työmenetelmiä kosteus‐ ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen ja pölyntor‐
juntaan. 
 

 

Turussa 5.11.2020 
 
Sirate Group Oy 

 
 
 
 
Vesa Koskinen     Timo Murtoniemi   
vanhempi asiantuntija, FM    johtava asiantuntija, FT     
rakennusterveysasiantuntija    rakennusterveysasiantuntija  
C‐21529‐26‐15    C‐21552‐26‐15   
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