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1 Tiivistelmä 

Rakennukseen on suunnitteilla peruskorjaus. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakennuk-
sen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto peruskorjauksen suunnittelun tueksi. Tutkimus-
ten yhteydessä tehtiin myös sisäilman laadun mittauksia sekä asbesti- ja haitta-aine-kartoitus.  
 
Tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia tai tarkastusreikiä noin 50 kpl, joiden yh-
teydessä otettiin 35 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin. Tämän lisäksi selvitettiin ra-
kennuksen painesuhteita ja ilmavuotoreittejä todetuilta vaurioalueilta sisäilmaan sekä ilman-
vaihdon toimintaa. Rakennuksen teollisten mineraalikuitujen lähteitä selvitettiin geeliteippi-
näyttein huonepinnoilta sekä tuloilmajärjestelmästä. Lisäksi tehtiin sisäilman olosuhdemit-
tauksia. 
 
Merkittävimmät rakennevauriot todettiin alapohjissa. Alkuperäisen osan alapohjarakenteessa 
todettiin mikrobivaurioitunut putkikanaali ja kanaalista todettiin ilmayhteys sisäilmaan. Ala-
pohjarakenteen pohjalaatan päällä olevassa vedeneristeessä todettiin suuria pitoisuuksia 
PAH-yhdisteitä ja rakenteessa todettiin kreosootin hajua. Tekstiililuokan puulattian alapuolella 
todettiin vaurioituneita puurakenteita ja epämääräisiä täyttöjä ja niistä oli ilmayhteys sisäil-
maan.  1987-laajennusosassa teknisen työn tiloissa on betonilaatan päälle puukoolattu lattia-
rakenne. Rakenteessa todettiin mikrobivaurio ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan.  
 
Maanvastaisissa seinissä todettiin merkittäviä puutteita alkuperäisessä osassa. Sisäkuorimuu-
rauksen takana on mineraalivillaa ja siinä todettiin mikrobivaurioita. Perusmuurin yläosan sok-
kelihalkaisussa todettiin mikrobivaurioitunutta korkkilevyeristettä. Laajennusosien maanvas-
taisissa seinärakenteissa ei ollut puutteita.  
 
Ulkoseinärakenteiden osalta merkittävimmät puutteet todettiin 1987-laajennusosassa. Toisen 
kerroksen eteläpäädyn kohdalla todettiin mikrobivaurio, joka johtuu julkisivumuurauksen 
huonosta kunnosta. Lisäksi ulkoseinärakenteessa todettiin paikallinen mikrobivaurio keittiön 
kohdalla. Alkuperäisessä osassa todettiin länsipäädyssä sijaitsevan laajennusosan tukimuu-
rissa kiinni olevassa ulkoseinärakenteessa puutteellisia rakenteita ja viitteitä mikrobivauriosta. 
Alkuperäisosan ulkoseinärakenteen alkuperäiset lämmöneristeet on pääosin poistettu. Kuor-
mantasauspalkkien kohdalla on korkkilevyä, mutta materiaalissa ei ole mikrobivaurioita.  
 
Välipohjarakenteissa ei todettu merkittäviä puutteita. Alkuperäisosan välipohjassa massiivi-
laatan yläpuolella on lämmöneristeenä turvelevyä. Materiaalissa ei todettu mikrobivaurioita. 
Kaksoislaattapalkistojen täytöissä ei ole orgaanisia materiaaleja.  1987-laajennusosan välipoh-
jissa ei ole herkästi mikrobivaurioituvia materiaaleja.  
 
Yläpohjarakenteissa 1987-laajennusosassa todettiin paikallinen kosteusvaurio toisen kerrok-
sen eteläpäädyssä. Vaurio sijoittui huonokuntoisen päätyseinän ja kattoluukun läheisyyteen. 
Yläpohjarakenteissa ei todettu mikrobivaurioita. Alkuperäisen osan yläpohjassa ei ole helposti 
mikrobivaurioituvia materiaaleja.  
 
Vanhoissa ulkoseinissä, jota toimivat nykyään väliseininä, ei todettu normaalista poikkeavaa 
mikrobistoa.  
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Painesuhteiden osalta alkuperäisosa oli pääosin lievästi alipaineinen ja 1987-laajennusosa 
pääosin ylipaineinen ulkoilman suhteen. Teollisten mineraalikuitujen osalta 1987- osan kella-
rikerroksen huonepinnoilla todettiin toimenpiderajan ylittävä määrä kuituja.  IV-kanavissa ja 
tuloilmakoneessa TK05 todettiin normaalista poikkeavia määriä kuituja. IV-järjestelmään tulee 
tehdä kuitukartoitus.  
 
Tehtyjen tutkimusten mukaan altistuminen mikrobiepäpuhtauksille alkuperäisosan kellariker-
roksessa on erittäin todennäköistä. Rakennuksen muissa osissa altistumisolosuhde mikrobeille 
on mahdollinen tai epätodennäköinen. 1987-osassa altistumisolosuhde on epätodennäköi-
nen, koska mittausten mukaan rakennus on ylipaineinen ulkoilman suhteen, jolloin raken-
teista ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. Mikäli painesuhteissa tapahtuu muu-
toksia, myös altistumisolosuhteessa tapahtuu muutoksia. 
 
Altistuminen teollisille mineraalikuiduille 1987-osan kellaritilassa on erittäin todennäköinen, 
muissa osissa altistuminen on mahdollista.  
 
Sisäilmaolosuhteet olivat pääosin Asumisterveysasetuksen mukaisia, 1987- kellarikerroksen 
lämpötilaa tulisi kuitenkin hieman korottaa.  
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2 Lähtötiedot 

Tutkimuskohde 
Jäkärlän koulutalo 
Arkeologinkatu 9  
20460 Turku 
 
Tilaaja 
Johanna Kaipia 
sisäilma-asiantuntija 
p. 040 489 4574 
johanna.kaipia@turku.fi 
 
Turun kaupunki 
Tilapalvelukeskus 
Linnankatu 90 E, 2. krs 
 
Tutkimusten vastuuhenkilö 
Pekka Kallioniemi 
Asiantuntija, RI 
Rakennusterveysasiantuntija C- C-22363-26-16 
 
Sirate Group Oy 
Kutterintie 5 
20900 Turku 
pekka.kallioniemi@sirategroup.fi 
p. 046 9233 708 
 
Tutkimushenkilöt  
Pekka Kallioniemi, Sirate Group Oy 
Ville Norri, Sirate Group Oy 
Suvi Kajanen, Sirate Group Oy 
 
Laboratoriot  

• Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö (mikrobit, kuidut) 

• Labroc Oy, asbesti ja haitta-aineet  

2.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite 

Rakennukseen on suunnitteilla peruskorjaus. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakennuk-
sen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto peruskorjauksen suunnittelun tueksi. Tutkimus-
ten yhteydessä tehtiin myös sisäilman laadun mittauksia sekä asbesti- ja haitta-aine-kartoitus. 

mailto:johanna.kaipia@turku.fi
mailto:pekka.kallioniemi@sirategroup.fi
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2.2 Rakennuksen perustiedot  

Rakennusvuodet: 1958 (vanha osa), 1987 (laajennusosa) 
Kerrosala: 2395 m² 
Tilavuus: 8520 m³ 
 
Tutkittavana kohteena on Jäkärlän koulutalo. Rakennus koostuu kahdesta eri aikaan rakenne-
tusta osasta. Rakennuksen vanhin osa on valmistunut vuonna 1958 ja laajennusosa vuonna 
1987. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta sekä kaksi osittain maata vasten olevaa 
kerrosta. Tarkemmat rakennekuvaukset on esitetty rakennusosakohtaisesti kappaleessa 4. 

2.3 Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt tutkimukset ja korjaukset 

2000-luvun alkupuolella alkuperäiseen osaan on tehty peruskorjaus, jossa on remontoitu ylä-
pohja ja vesikate, vanha piippu purettiin, ulkoseinärakenteet ja ikkunat uusittiin. Myös kui-
vanapitojärjestelmä uusittiin, kyseinen remontti ulottui myös laajennusosan puolelle.   

2.4 Käytössä olleet asiakirjat 

• Pohjakuvat 

• Rakenne- ja LVI-kuvia 1950-luvulta, 1980-luvulta ja 2000-luvulta 

• Rakennusselostuksia 1950-luvulta  

3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Kosteusmittaukset 

Rakennusten pinnoille suoritettiin kattava pintakosteuskartoitus. Kosteuskartoituksessa selvi-
tettiin ensin pintakosteudenosoittimella poikkeavat kosteusalueet. Poikkeavilta kosteusalu-
eilta tehtiin tarkentavia muovimaton alapuolisia kosteusmittauksia viiltomittauksin. Kosteus-
mittaukset tehtiin RT 14-10984 -ohjekortin mukaisesti sertifioidun rakenteiden kosteudenmit-
taajan toimesta. Kosteusmittausten tulokset on esitetty viitteellisesti liitteen 1 pohjakuvissa. 

Pintakosteuskartoitus 
Huonetilojen kivirakenteiset lattia- ja seinäpinnat kartoitettiin pintakosteudenosoittimella 
mahdollisten kosteuspoikkeamien havaitsemiseksi. Pintarakenteiden kosteuden arviointiin 
käytettiin GANN Hydromette UNI1 -laitetta LB71 -mittapäällä. Mittaustulokset ovat suuntaa 
antavia ja saadut arvot mittalaitekohtaisia. 

Viiltomittaukset 
Suhteellisen kosteuden mittaukset lattiapäällysteen alta tehtiin asettamalla päällysteen alle 
viillon kautta kosteusmittausanturin mittapää (Vaisala HM42Probe). Tehty viilto ja mittapään 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Jäkärlän koulutalo  6930 
20900 Turku Arkeologinkatu 9 
Y-tunnus: 2496984-4 20460 Turku 7 / 76 

rajapinta tiivistettiin kitillä ja mittapään annettiin tasaantua päällysteen alla oleviin olosuhtei-
siin vähintään 15 min. Mittaustulokset luettiin Vaisalan HM40 -näyttölaitteella.  

Viiltomittaukset tehtiin tilojen normaalissa käyttölämpötilassa eikä rakenteen ja huoneilman 
välillä ollut merkittävää lämpötilaeroa. Mittauslämpötilan poiketessa alle 5 °C normaalista 
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 kosteustilanteen tarkaksi 
arvioimiseksi. Mittauksen kokonaismittaustarkkuus oli siten noin ± 3 RH‐yksikköä. Käytetyt 
kosteusmittausanturit on kalibroitu 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 (Betonirakentei-
den päällystämisen ohjeet, 2007). 

3.2 Rakennetutkimukset 

3.2.1 Rakenneavaukset 

Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia, joista aistinvarai-
sesti todettiin päärakennetyyppien toteutus ja kunto. Lisäksi otettiin tarvittaessa materiaali-
näytteitä mikrobi- ja haitta-ainetutkimuksiin. Pölyn leviäminen rakenneavauksia tehtäessä es-
tettiin kohdepoistoa käyttämällä (asbestikäyttöön luokiteltu imuri). Rakenneavauksiin tehtiin 
ainoastaan väliaikaiset, ilmatiiviit paikkaukset. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteet on mer-
kitty liitteen 1 pohjakuviin. Materiaalinäytteiden tulokset on merkitty tekstin joukkoon ja ku-
viin kolmiportaisella värikoodilla: vihreä – ei poikkeavaa mikrobikasvua, oranssi – ei aktiivista 
kasvua, mutta näyte on lajistoltaan poikkeava ja punainen – aktiivista mikrobikasvua.  

3.2.2 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). Merk-
kiainetutkimuksen 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 Magne-
sense, Dwyer). Havaitut ilmavuotopaikat on esitetty pohjakuvaliitteessä (liite 1). Tutkimusten 
apuna käytettiin merkkisavua. 

Tulosten tulkinta 
Ilmavuotohavainnot luokiteltiin soveltaen RT 14-11197 -ohjekortin Rakenteiden ilmatiiveyden 
tarkastelu merkkiainekokein pistemäisiksi, vähäisiksi tai merkittäviksi. 
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3.2.3 Mikrobit materiaaleista 

Näytteenottopaikat perustuivat lähtötietoihin ja kohteessa tehtyihin havaintoihin. Näytteet 
pyrittiin ottamaan vaurioituneimmasta kohdasta tai sellaisesta kohdasta rakennetta, jossa 
vaurioitumisen todennäköisyys on suurin. 

Materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä puhtaaseen muovipussiin. Mikrobit analysoi-
tiin suoraviljelymenetelmällä Turun yliopiston Aerobiologian yksikön akkreditoidussa labora-
toriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa, liite 2. Näytteen-
ottopaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin. 

Mikrobinäytteiden viitearvot 
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvarai-
sesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpin-
nalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, 
jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. (Asumisterveysasetus 2015) 

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä ma-
teriaalinäytteessä 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) 

3.3 Teolliset mineraalikuidut sisäilmassa 

Teollisten mineraalikuitujen määrää sisäilmassa arvioitiin geeliteippinäytteiden avulla. Näyt-
teet kerättiin huonepinnoille asetetuille petrimaljoille kahden viikon aikana laskeutuneesta 
pölystä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla Turun yliopiston aerobiologian 
laboratoriossa, liite 3. 

Teollisia mineraalikuituja ovat mm. keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut. Keraamisia kui-
tuja tavataan pääasiassa teollisuudessa (metalliteollisuus, energiantuotanto), joten niiden 
esiintyminen toimistoympäristössä on epätodennäköistä. Eristevillojen pääkäyttötarkoitus on 
lämmön tai äänen eristys. Kuidut ovat epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. Niitä valmiste-
taan keräyslasista (lasivilla), kiviaineksesta (vuorivilla eli kivivilla) ja kuonasta (kuonavilla). Vil-
latuotteet myydään levyinä, mattoina tai kouruina.  Eristevillakuitujen poistumisaika elimis-
töstä on muutamia viikkoja tai kuukausia; ne eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia ter-
veysvaikutuksia. Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne 
saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fe-
noliformaldehydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja. (Työterveyslaitos) 

Teollisten mineraalikuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteisto-
jen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akus-
tiikkalevyt huonetiloissa sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen 
kautta kulkevat ilmavuodot. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira) 
 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Jäkärlän koulutalo  6930 
20900 Turku Arkeologinkatu 9 
Y-tunnus: 2496984-4 20460 Turku 9 / 76 

Teollisten mineraalikuitujen viitearvot 
Teollisten mineraalikuitujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritet-
tynä 0,2 kuitua/cm². (Asumisterveysasetus) 

3.4 Olosuhdemittaukset 

Sisäilmaolosuhteet  
Sisäilmaolosuhteita mitattiin jatkuvatoimisilla loggereilla (IOTSU® L2 AQ05, mittaustarkkuus: 
LT ± 0,5 oC, RH ± 2%, CO2 ± 30 ppm + 3% lukemasta). Mittaustulokset tallentuivat reaaliaikai-
sesti 2,5 minuutin välein pilvipalvelimelle.  
 
Sisäilman lämpötila 
Asumisterveysasetuksessa annetaan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat riippuen rakennuk-
sen käyttötarkoituksesta. Huoneilman lämpötilalle on omat toimenpiderajat lämmityskaudelle 
ja lämmityskauden ulkopuoliselle ajanjaksolle. 
 
Taulukko 1. Sisäilman lämpötilojen toimenpiderajat (Asumisterveysasetus 545/2015). 

Tilan käyttötarkoitus Toimenpideraja 

Asunnot 

Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 18 °C … + 26 °C 

Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C … + 32 °C 

Palvelutalot, vanhainkodit, lasten päivähoitopaikat, oppilaitokset ja vastaavat tilat 

Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 20 °C … + 26 °C 

Lasten päivähoitopaikat, oppilaitokset ja muut vastaavat tilat 

Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 20 °C … + 32 °C 

Palvelutalot, vanhainkodit ja muut vastaavat tilat 

Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 20 °C … + 30 °C 

 
Sisäilman kosteus 
Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, lait-
teissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä (Asumisterveysasetus 545/2015). 
 
Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla välillä 20–60 %, joskaan sen saavuttaminen ei ole 
aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. Näistä arvoista poikkeamista ei voida pi-
tää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät (Asumisterveys-
ohje, 2003). 
 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuus 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 
ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (Asumisterveysasetus 545/2015). Ulkoil-
man hiilidioksidipitoisuus on n. 400 ppm. 
 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan pitää ihmisistä peräisin olevien epäpuhtauksien esiin-
tymisen indikaattorina ja sen perusteella voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä tilojen 
käyttöön nähden. Tilanteissa, joissa ilmanvaihto on todettu tämän asetuksen mukaiseksi, 
mutta ilmanvaihto on riittämätön suhteessa tilojen epätavanomaiseen käyttöön, on terveys-
haitan ehkäisemiseksi ensisijaisesti tehtävä muutoksia tilojen käyttötapaan. Hiilidioksidi 
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itsessään ei aiheuta kyseisissä pitoisuuksissa terveyshaittaa. (Asumisterveysasetuksen sovelta-
misohje, Valvira 2016). 
 
Sisäilmastoluokitus 2018 mukaiset tavoitearvot sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisälle* ovat: 
 

▪ <350 ppm; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 
▪ <550 ppm; luokka S2, hyvä sisäilmasto 
▪ <800 ppm; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto 

 
*suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus 
 
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus mukaan lukien Sisäilmaluokituksen 2018 mukaiset tavoitear-
vot sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ovat: 
 

• 750 ppm, luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 

• 950 ppm, luokka S2, hyvä sisäilmasto 

• 1200 ppm, luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto 
 
Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun 
ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä 
terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen 
lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.  

3.5 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset 

3.5.1 Painesuhteet 

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suo-
ritettiin kahden viikon mittaisia paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli sekä 
eri tilojen välillä. Mittauksissa käytettiin jatkuvatoimisia paine-eroantureita (Series MS Mag-
nesense, Dwyer, mittausalue ± 50 Pa, mittaustarkkuus ±1 %) ja tulokset tallennettiin 5 minuu-
tin välein (Tinytag, Gemini). Havaintojen apuna käytettiin merkkisavua. Mittauspaikat on esi-
tetty liitteen 1 pohjakuvissa ja tuloskuvaajat liitteessä 5. 

Painesuhteiden ohjearvot 
Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee yli-
paineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Hetkellinen ylipaineisuus on mahdollista 
tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta johtuen, eikä vaadi korjaustoimenpiteitä. Jos 
alipaineisuus on yli 15 Pa, niin alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa mahdolli-
suuksien mukaan tasapainottaa (Asumisterveysasetuksen sovellusohje, Valvira 2016). 

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

3.5.2 Ilmamäärämittaukset 

Tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti pääte-elimistä Swema Flow 126  
-huppumittarilla. Tuloksia verrattiin Asumisterveysasetuksen ohjearvoihin.  
 
Ilmanvaihdon ohjearvot 
Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käy-
tön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden. Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s hen-
kilöä kohden, jos varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai lämpötila 
nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse niin suureksi, että 
se voisi aiheuttaa 5 §:ssä tarkoitettua mikrobikasvun riskiä. (Asumisterveysasetuksen sovel-
lusohje, Valvira 2016) 

3.5.3 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja teolliset mineraalikuidut 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta ja mahdollisia teollisten mineraalikuitujen lähteiden ole-
massaoloa järjestelmässä selvitettiin pistokoemaisesti tuloilmakoneisiin ja -kanaviin tehdyin 
visuaalisin tarkastuksin LVI 39-10409 -ohjekorttia soveltaen. Visuaalisen tarkistuksen tueksi 
kerättiin geeliteippinäytteitä tuloilmakanavista. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoo-
pin avulla Turun yliopiston aerobiologian laboratoriossa, liite 3.  

Teollisten mineraalikuitujen viitearvot tuloilmakanavassa 
Tuloilmakanavien pinnoilta otettujen geeliteippinäytteiden teollisten mineraalikuitujen pitoi-
suuksille ei ole olemassa viitearvoja asunnoille, kouluille tai päiväkodeille. Työterveyslaitoksen 
havaintoaineistossa lähinnä toimistorakennusten tuloilmakanavien sisäpinnoilta otettujen 
teippinäytteiden pitoisuudet ovat olleet keskimäärin 10–30 kuitua/cm2 (Työterveyslaitos). Ai-
neisto perustuu pääosin vanhemmista ja mahdollisesta kuituongelmaisista kohteista otettui-
hin näytteisiin, jotka on useimmiten otettu puhdistamattomista kanavista. Kymmenien kuitu-
jen esiintyminen neliösenttimetriä kohden tuloilmakanavien pinnoilla on aina merkki mahdol-
lisesta kuitulähteestä. (Kollanen 2016) 
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4 Rakennetutkimukset 

Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia ja tarkastusreikiä 
n. 50 kpl, joissa aistinvaraisesti todettiin olemassa oleva rakenne ja sen kunto. Lisäksi otettiin 
35 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin. Rakenneavausten paikat määräytyivät kos-
teuskartoituksen sekä tutkimussuunnitelmassa esitetyn riskikartoituksen perusteella. Raken-
neavauksiin tehtiin ainoastaan väliaikaiset paikkaukset. Tehdyt havainnot ja saadut tutkimus-
tulokset on esitetty jäljempänä rakennusosittain. 
 

 

Kuvat 4.1.0 Alkuperäinen rakennusosa on esitetty keltaisella värillä. Alkuperäisen osan län-
sipuolella oleva tukimuuria vasten rakennettu laajennusosa on esitetty oranssilla värillä. 
Vuonna 1987 valmistunut laajennusosa on esitetty sinisellä värillä.    

4.1 Ulkopuoliset havainnot 

Alkuperäisen osan julkisivut on remontoitu 2000-luvun alkupuolella (kuvat 4.1.1 ja 4.1.2). 
Pohjoissivulla tiilissä oli paikoin kalkkihärmettä, mikä saattaa johtua seinärakenteen puutteel-
lisesta tuulettumista.  Uusitun perusmuurin pinta on puutteellinen, siinä on runsaasti puut-
teellisesta tiivistyksestä johtuvia reikiä ja koloja.   
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Kuvat 4.1.1 ja 4.1.2 Alkuperäisosan julkisivumuuraus, ulkoverhouslevyt ja ikkunat on uu-
sittu. Perusmuuri on uusittu maanpäällisiltä osin.  Julkisivutiilissä on paikoin kalkkihärmettä 
tms.   

 
Alkuperäisosan länsipäädyn laajennusosan julkisivumuuraus lähtee suoraan tukimuurin 
päältä (kuvat 4.1.3 ja 4.1.4).   

 

  
Kuvat 4.1.3 ja 4.1.4 Julkisivumuuraus lähtee suoraan tukimuurin päältä.  

 
Alkuperäisosan perusmuurirakenteeseen liittyy rakennuksen pohjoissivulla suojaamattomia 
betonirakenteita, joita pitkin kulkeutuu kosteutta seinärakenteeseen (kuvat 4.1.5 ja 4.1.6).   

  

Kuvat 4.1.5 ja 4.1.6 Perusmuuria vasten on suojaamattomia betonirakenteita.  
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Kuvat 4.1.7 ja 4.1.8 Laajennusosan julkisivutiili on paikoin lähes maanpinnan tasossa, hule-
vesien poisto on paikoin puutteellista, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perusmuurirakentei-
siin.   

 
Laajennusosan kulmalla hulevesiä kulkeutuu kuitenkin perusmuuria kohti, mikä lisää raken-
teen vaurioitumisriskiä. Pohjoissivulla julkisivumuuraus oli paikoin lähes pihan korossa (kuvat 
4.1.7 ja 4.1.8).  Sokkelielementeissä oli paikoin kosteusjälkiä ja jossain määrin rapautumaa 
(kuvat 4.1.9 ja 4.1.10).  
 

  

Kuva 4.1.9 Sokkelielementissä on paikoin 
kosteusjälkiä. 

Kuva 4.1.10 Sokkelielementissä on paikoin ra-
pautumaa.  

4.2 Sisäpuoliset havainnot 

Sekä uudisosan että laajennusosan lattioissa oli paikoin painumaa. Laajennusosassa painu-
maa oli liikuntasauman lähettyvillä (kuva 4.2.1). Alkuperäisosassa painumaa oli kellarikerrok-
sessa. Maanvastainen puukoolattu lattiarakenne nähdään helposti mikrobivaurioituvana 
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rakenteena, minkä vuoksi lattiarakenteen kunto selvitettiin. Keittiön lattialta on uusittu lat-
tialaattoja laattojen irtoamisen takia (kuva 4.2.2). 

 

  
Kuva 4.2.1 Lattia oli epätasainen liikunta-
sauman läheisyydessä.  

Kuva 4.2.2 Keittiön lattian klinkkerilaattoja on 
vaihdettu laattojen irtoamisen takia. 

 
Lämpökeskushuoneessa on rivinteeraus/ sisäkuorimuuraus (kuva 4.2.3). Säiliöhuoneeseen on 
jätetty öljysäiliö. Säiliöhuoneen kattorakenteessa oli runsaasti kosteusvauriojälkiä (kuva 
4.2.4). Polttoainevaraston ja säiliöhuoneen kohdalla on pihakansi. Pihakannen vedeneristys 
on puutteellinen.  

 

  

Kuva 4.2.3 Lämpökeskuksen seinässä oli sisä-
kuorimuuraus.  

Kuva 4.2.4 Öljysäiliön holvin yläpuolella on 
pihakansi, holvin alapinnassa on kosteusjäl-
kiä.  
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4.3 Kosteuskartoitus 

Rakennusten kivirakenteisille pinnoille suoritettiin kattava pintakosteuskartoitus. Kosteuskar-
toituksessa selvitettiin ensin pintakosteudenosoittimella poikkeavat kosteusalueet. Poikkea-
vilta kosteusalueilta tehtiin tarkentavia muovimaton alapuolisia kosteusmittauksia viiltomit-
tauksin. Kosteusmittaukset tehtiin RT 14-10984 -ohjekortin mukaisesti sertifioidun rakentei-
den kosteudenmittaajan toimesta. Kosteusmittausten tulokset on esitetty viitteellisesti liit-
teen 1 pohjakuvissa, tarkemmin ne on raportoitu rakenteittain.  

Pintakosteuskartoituksessa todettiin poikkeavia kosteuksia pienellä alueella. Poikkeavia kos-
teuksia todettiin 1987-laajennusosassa kellarissa, käytävällä 004 ja kerhohuoneessa 005. Al-
kuperäisessä osassa selvästi koholla olevia kosteuksia todettiin aulatilassa 119 porrastasan-
teen alaosan läheisyydessä sekä kellarikerroksessa rakennuksen länsipäässä. Poikkeavan kos-
teuden alueilla tehtiin tarkempina kosteusmittauksina viiltomittauksia, joilla selvitettiin muo-
vimaton alapuoliset kosteusolosuhteet. Viiltomittauksissa lattiapäällysteen alla ei todettu 
poikkeavaa kosteutta (taulukko 2).  

Taulukko 2 Viiltomittaustulokset   

 

4.4 Alapohjat  

Alkuperäisen osan alapohjarakenteessa todettiin mikrobivaurioitunut putkikanaali, josta on 
ilmayhteys sisäilmaan. Alapohjarakenteen pohjalaatan päällä olevassa vedeneristeessä to-
dettiin suuria pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. Alapohjarakenteessa oli yleisesti kreosootin ha-
jua. Tekstiililuokan puulattian alapuolella todettiin vaurioituneita puurakenteita ja epämää-
räisiä täyttöjä ja niistä oli ilmayhteys sisäilmaan. Aulatilassa todettiin paikallinen märkä 
alue. 1987-laajennusosan betonilaatan päälle puukoolatussa lattiarakenteessa todettiin 
mikrobivaurio. Muissa 1987-osan alapohjarakenteissa ei ollut orgaanisia eristeitä. Ilman-
vaihtokonehuoneen alapohjaeristeenä on mineraalivillaa, joka ei ollut mikrobivaurioitu-
nutta. Ulokkeellisissa alapohjissa ei ollut vaurioita.  
 
Alkuperäisosan alapohjarakenne  
Alkuperäisosan tilojen käyttötarkoitusta on rakennuksen käyttöhistorian aikana muutettu. 
Länsipäädyn märkätilat, kuten sauna ja pesuhuonetilat ovat nykyään käytössä terveydenhoi-
tajan odotustiloina. Vanhat keittiötilojen varastotilat on muutettu varasto- ja wc-tiloiksi. Veis-
tosali on muutettu tekstiilityöluokaksi. Vanha keittiötila toimii nykyään terveydenhoitajan vas-
taanottotilana. Veistosalin yhteydessä olevassa puutavaravarastossa on nykyään hammas-
hoidon tilat. Vanhan osan tekniset tilat ovat pääosin edelleen teknisiä tiloja. Alkuperäisosan 
itäpäädyn wc-tilat ovat nykyään käytävätiloja (kuvat 4.4.1). 

VIILTOMITTAUKSET

Gann RH% T [°C] a [g/m³] KA huomiot

V1
004 käytävä 

vinyylilaatta
94 68,8 19 11,24 26

ei hajua, päällyste 

hyvin kiinni

V2 
004 käytävä 

vinyylilaatta
71 61,3 18,7 9,85 25

ei hajua, päällyste 

hyvin kiinni

ilma 29,4 18,8 4,73 23

Mittapiste
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Kuva 4.4.1 Sinisellä esitetyssä kohdassa on sijainnut vanha veistosali, jossa alkuperäisenä 
lattiana on ollut kantavaa laattaa vasten koolattu puulattia. Oranssilla värillä esitetty tila on 
rakennettu jälkeenpäin. Punaisella osoitetuissa kohdissa on sijainnut keittiötiloja. Vihreällä 
esitetyssä kohdassa on sijainnut märkätiloja.  
 

 

Alapohjana on kantava teräsbetonilaatta. Laatta tukeutuu perusmuureihin. Perusmuurit on 
perustettu kallion varaan. Alkuperäisen rakennusselostuksen mukaan maanvastaiset laatat 
on vedeneristetty kuumabitumilla ja bitumikermillä. Kellarikerroksessa on kaksoislaattara-
kenne kaikissa tiloissa lukuun ottamatta tekstiilityötilaa 114, jossa kantavan laatan päälle on 
koolattu puulattia. Aulatilan 119 lattiarakennetta ei tarkistettu. 
 
Kaksoislaattarakenne 
Kaksoislaattarakenne tarkistettiin tilasta 116. Rakenne oli seuraavanlainen (kuvat 4.4.2-
4.4.3): 

• maali  

• pintabetonilaatta noin 6 cm 

• tasaushiekka/ tasaussora 3 cm 

• kevytbetoni 10 cm 

• vedeneriste (PAH2). 

• pohjalaatta 7 cm  

• täyttöhiekka 
 
Kevytbetonikerroksessa todettiin voimakasta PAH-yhdisteiden hajua (kuva 4.4.4). Raken-
neavauksessa pohjalaatan päällä todettiin vedeneristettä. Materiaalista otetun PAH- näyt-
teen (Bulk-näyte) perusteella vedeneristeen PAH-pitoisuus (> 14000 mg/kg) oli erittäin suuri, 
ja se ylitti moninkertaisesti ongelmajätteen (> 200 mg/kg) raja-arvon. Näytteessä esiintyi suu-
ria määriä naftaleeniä, mitä pidetään yleisesti indikaattorina kreosoottia sisältäville materiaa-
leille. Asumisterveysasetuksessa naftaleenin pitoisuudelle sisäilmassa on säädetty toimenpi-
deraja. Materiaalista saattaa kulkeutua PAH-yhdisteitä sisäilmaan. Sisäilman PAH yhdisteiden 
pitoisuus suositellaan mitattavaksi. Pohjalaatan päältä määritettiin PAH-yhdisteiden pitoisuus 
myös huoneen 105 kohdalta (kuva 4.4.5). Näytteen PAH-yhdisteiden pitoisuus oli yli 13000 
mg/kg (PAH8). Huoneen 105 lattiamatosta otettiin myös asbestinäyte. Näytteessä todettiin 
asbestia (ASB10). 
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Kuva 4.4.2. Tila 116, alapohjan rakenneavaus. Pin-
tabetonilaatan alapuolella on kerros tasaushiek-
kaa, sen alapuolella on kevytbetonivalua… (ks. vie-
reinen kuva). 
 

Kuva 4.4.3 …kevytbetonivalun alapuolella on ve-
deneriste ja pohjalaatta. Kevytbetonivalun osuus 
on esitetty kuvassa punaisella viivalla. 
 

  
Kuva 4.4.4. Kevytbetonivalun alapintaan on tarttu-
nut vedeneristettä. Kevytbetoni haisi voimakkaasti 
kreosootille, sillä kreosootin haju oli imeytynyt 
huokoiseen materiaaliin. 

Kuva 4.4.5. Tila 105, pintalaatan alapuolella on 
soran ja kevytbetonivalun kappaleita. Sorakerrok-
sen alapuolella on vedeneriste ja pohjalaatta.   

 
Alapohjan lämmöneristeenä on alkuperäisen rakennusselostuksen mukaan käytetty 15 cm 
vahvuista kevytbetonikerrosta. Rakenneavauskohdassa sen paksuus oli 10 cm.  
 
Alkuperäisten suunnitelmien mukaan alapohjassa kulkee putkikanaaleita (kuva 4.4.6). Putki-
tunnelin olemassaolo tarkistettiin tilasta 115. Putkitunnelin pinnoilla todettiin lastuvillalevyä. 
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Kannen alapuolella olevasta lastuvillalevystä otettiin mikrobimateriaalinäyte. Näytteessä 
(M30) todettiin aktiivista mikrobikasvustoa (kuvat 4.4.6 ja 4.4.8).  
 

 

Kuva 4.4.6. Veistosalin osalta alkuperäisenä lattiarakenteena on ollut puulattia. Salin viereisen va-
raston alapuolella kulkee putkikanaali. Putkikanaalin vieressä olevan lattian lämmöneristeenä on ke-
vytbetonivalua.   

 
Piirustustarkastelun ja kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella putkitunneli kulkee ku-
vassa 4.4.7 esitetyssä kohdassa.  
 
 

 
Kuva 4.4.7. Putkitunneli kulkee kellarissa katkoviivalla esitetyssä kohdassa.  

 
Putkitunnelin betonikannessa on murtumia. Putkitunnelista todettiin merkkisavun avulla 
merkittäviä ilmavuotoja huoneilmaan (kuva 4.4.9).  
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Kuva 4.4.8. Putkitunnelin betonikannen alapuolella 
olevasta lastuvillalevystä otettiin mikrobimateriaa-
linäyte. Näytteessä (M30) todettiin aktiivista mikro-
bikasvustoa.  

Kuva 4.4.9 Tila 115, putkitunneli rajoittuu väli-
seinään. Putkitunnelista todettiin merkkisa-
vulla merkittävää ilmavuotoa huonetilaan laa-
tassa olevien murtumien kohdalta sekä seinän 
juuresta.    

 
Putkitunnelin seinämillä olevien lastuvillalevyjen oletetaan olevan yleisesti mikrobivaurioitu-
neita. Todettujen mikrobivaurioiden ja muiden epäpuhtauksien sekä putkitunnelin ja huone-
tilojen välisen ilmayhteyden vuoksi kellarikerroksen tiloihin kulkeutuu merkittävissä määrin 
epäpuhtauksia putkitunnelista.  
 
Yhteenvetona alkuperäisen osan maanvastaisesta lattiarakenteesta rakenteessa voidaan to-
deta olevan mikrobivaurioita 
 
Veistosalin lattiarakenne 
Vanhan veistosalin, nykyisen käsityöluokan, kohdalla on alkuperäisten suunnitelmien mukaan 
puulattia. Lattiassa on useita luukkuja, joiden alapuolella on mm. viemärin puhdistusyhteitä. 
Puulattia on koolattu suoraan betonilaatan päälle. Puulattian alapuolella ei ollut höyryn- tai 
ilmansulkukalvoa (kuvat 4.4.10 ja 4.4.11). Tästä johtuen eristetilasta pääsee kulkeutumaan 
ilmaa oleskelutilaan.  
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Kuvat 4.4.10 ja 4.4.11. Käsityöluokka, Lautalattian alapuolella ei ole höyryn- tai ilmansulkua.  
 

Kaksoislaattojen (tilat 105 ja 116) pohjalaatan päällä on vedeneristettä, jossa todettiin suuria 
määriä PAH-yhdisteitä. Käsityöluokkaan tehdyssä rakenneavauksessa R8 alapohjarakenteessa 
todettiin voimakasta PAH-yhdisteiden hajua. Rakenneavauksen perusteella rakenne on seu-
raavanlainen:  
 

• lattialauta 30 mm 

• puukoolaus 90 mm (paikoin ilmaa, paikoin lämmöneristettä, kuten mineraalivillaa, 
puupurua, paikoin maa-ainesta kuten soraa ja paikoin rakennusjätettä) 

• betoni 12 cm  

• hiekka (rakenneavaus ulotettiin hiekkaan asti)  
 
Rakenteessa todetun voimakkaan PAH-yhdisteiden hajun, rakennekuvan 4.4.6 perusteella 
sekä viereiseen huoneeseen tehdyn rakenneavauksen perusteella rakenteeseen on jätetty 
vanha kantava laatta, vedeneriste ja kevytbetonivalu. Vanha puulattia on purettu. Kevytbeto-
nivalun päälle on asennettu tasaushiekkaa, uusi valu, puukoolaukset ja täytöt sekä puulattia. 
Uusittu rakenne on toteutettu puutteellisesti, sillä puukoolausten välissä on epämääräistä 
täyttöainesta, täyttöjen seassa on maa-ainesta, puupurua yms. Puukoolaukset ovat selvästi 
tummuneita (kuvat 4.4.12 ja 4.4.13). Täyttökerroksesta on höyryn-/ ilmansulkukerroksen 
puuttumisen takia suora ilmayhteys oleskelutiloihin. Mikäli rakenne halutaan varmistaa, se 
edellyttää suuremman rakenneavauksen tekemistä. 
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Kuvat 4.4.12 ja 4.4.13 Käsityöluokka, puukoolaukset ovat tummuneita, täyttöinä on epä-
määräistä materiaalia, kuten maa-ainesta, puulastuja jne.   
 

Vanhan osan ulokkeellinen alapohja: 
Maanvastaisten alapohjien lisäksi rakennuksessa on ulokkeellista alapohjaa (kuva 4.4.14). 
Tältä osin alkuperäisenä lämmöneristeenä on rakennusselityksen mukaan käytetty lastuvilla-
levyä. Ulokkeelliseen alapohjaan tehdyissä rakenneavauksissa lämmöneristeen todettiin kui-
tenkin oleva Wisu-levyä. Rakenne oli seuraavanlainen:  

• muovimatto  

• betoni 45 mm 

• Wisu-levy (turvelevy) 5 cm  

• tasaushiekkakerros  

• Kantava betonilaatta (ei läpiporausta) 
 

Ulokkeellisen alapohjan kohdalta turvelevystä otetuissa näytteissä ei todettu normaalista 
poikkeavaa mikrobikasvua (M17, M8).  
  

 

Kuva 4.4.14. Ulokkeellisen alapohjan kohdalla pintalaatan alapuolisena lämmöneristeenä 
todettiin alkuperäisestä rakennekuvasta poiketen lastuvillalevyn sijaan turvelevyä.  
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Kuvat 4.4.15 ja 4.4.16. 2000-luvun alkupuolella tehdyssä peruskorjauksessa ulokkeellisen alapohja-
rakenteeseen on jätetty pintalaatan alapuolinen lämmöneriste.      

 
Alkuperäisosan länsipäädyssä sijaitseva laajennusosa: 
Alkuperäisosan länsipäädyssä sijaitsevan laajennusosan alapohjarakenne poikkesi piirustus-
tarkastelun perusteella muusta alkuperäisosasta.  
 
Rakenne tarkistettiin huoneesta 172 ja tilasta 174. Rakenne oli seuraavanlainen: 

• betonimaali 

• pintabetonilaatta 6…11 cm 

• EPS 50 mm 

• täyttöhiekka, tilassa 174 porausta ulotettiin yli 40 cm EPS kerroksen alapuolelle.  
 

Rakenteena ei ollut kaksoislaattaa alkuperäisen osan muista maanvastaisista alapohjaraken-
teista poiketen. Rakenneavauksien betonilaattojen paksuuksissa oli suuria eroja. Molemmassa 
rakenneavauskohdassa lämmöneristeenä oli EPS-eristettä. Rakenteessa ei ole helposti mikro-
bivaurioituvia materiaaleja.  

Aulatila  
Aulatilassa todettiin pintakosteuskartoituksessa kosteuspoikkeama-alue. Rakenne oli pinta-
kosteusmittauksen perusteella märkä pohjakuvassa (liite 1) esitetyllä alueella.  
 
Yhteenveto alkuperäisosan alapohjarakenteista 
Alapohjarakenteessa todettiin mikrobivaurioituneita putkikanaaleita ja niistä todettiin ilmayh-
teys sisäilmaan. Alapohjarakenteen pohjalaatan päällä olevassa vedeneristeessä todettiin suu-
ria pitoisuuksia PAH-yhdisteitä, rakenteessa todettiin yleisesti kreosootin hajua. Tekstiililuo-
kan puulattian puukoolaukset olivat vaurioituneita ja niiden välissä todettiin epämääräisiä 
täyttöjä. Rakenteesta todettiin ilmayhteys sisäilmaan. Alapohjan lämmöneristeenä on kevyt-
betonivalua. Kyseisessä kerroksessa todettiin voimakasta kreosootin hajua. Kevytbetonista ei 
otettu mikrobimateriaalinäytteitä. Aulatilassa todettiin paikallinen märkä alue. Alapohjassa 
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todettujen rakenteiden ja niissä todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden vuoksi ja suunnit-
teilla olevan korjauslaajuuden (peruskorjaus) perusteella vanhan osan alapohjarakenne suosi-
tellaan purettavaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta länsipäädyn lattiarakenteita, jossa 
lattian lämmöneristeenä on EPS-eristettä. Mikäli joitain osia vanhasta rakenteesta halutaan 
säästää, tulee lattiarakenteen kuntoa selvittää lisätutkimuksin.   
 

Vuoden 1987 laajennusosan alapohjarakenteet 
Rakennus on perustettu pääosin louhitun tai luonnontilaisen kallion varaan (kuva 4.4.17). Ra-
kennuksen lounaiskulma on paalutettu. Teräsbetonipaalut ovat perustustapalausunnon mu-
kaan osittain moreenia vasten. Kalliota vasten olevassa osassa on kallioanturoiden varaan va-
lettuja perusmuureja. Paaluja on laajennusosan eteläpäädyssä. Paaluperustuksen osalta ala-
pohjalaatat ovat kantavia. Paaluhattujen päällä olevat sokkelipalkit ovat elementtirakenteisia. 
Sokkeleissa on käytetty paikoin kuorielementtejä (kuva 4.4.18). Perustustapalausunnon pe-
rusteella muut alapohjalaatat ovat kantavia siltä osin, kun louhetäytön paksuus ylittää 1,5 
metriä. Laajennusosassa on useita alapohjatyyppejä (kuva 4.4.19-4.4.20). Pääasiallisena ra-
kennetyyppinä on maanvarainen tai kantava laatta, jonka alapuolella on solupolystyreeniä eli 
EPS-levyä. 
 

  
Kuva 4.4.17. Perusmuurit ovat osin kallioanturan va-
raan perustettuja paikallavalettuja perusmuureja. 

Kuva 4.4.18. Sokkeleissa on paikoin käy-
tetty kuorielementtejä.  

 
Laajennusosassa on kuutta eri alapohjatyyppiä. Alapohjatyyppien sijainnit on esitetty leikkaus-
kuvassa 4.4.19. Alapohjatyyppien suunnitellut rakenteet on esitetty kuvissa 4.4.20-4.4.21.  
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Kuva 4.4.19. Laajennusosan alapohjatyypit alueittain. Keittiön alapuolella kulkee putkikanaali.  

 

  

Kuvat 4.4.20 -4.4.21. Laajennusosassa on viittä alapohjatyyppiä. 
 

Alapohjatyypit AP4, AP5 ja AP6: 
Alapohjatyypeissä AP4, AP5 ja AP6 eristemateriaalina on mineraalivillaa, muissa alapohjissa 
eristemateriaalina on solupolystyreeniä (EPS). Teknisen työn tilassa alapohjarakenteena on 
rakennetyyppi AP4. Rakenne tarkistettiin lattiaan aikaisemmin tehdystä rakenneavauksesta 
(R18).  Alapohjarakenne oli seuraavanlainen:  

• lattialauta 32 mm 

• koolaus 45 mm 

• eristetila 60 mm min.villa (materiaalinäytettä ei otettu, sillä rakenne tarkistettiin van-
hasta rakenneavauksesta).  

• betoni 200 mm 

• EPS 50 mm 

• ilma 3 cm  

• täyttösora 
 

ap4 ap1 
ap2 

ap1 
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Maanvastaiset puukoolatut rakenteet nähdään yleisesti riskirakenteina. Tässä tapauksessa be-
tonilaatan alapuolella oleva EPS-eriste nostaa pohjalaatan lämpötilaa ja vähentää huomatta-
vasti pohjamaasta betonilaattaan kohdistuvaa kosteusrasitusta. Rakenneavauskohdassa 
(R18a) EPS eristeen alapuolella todettiin 3 cm ilmatilaa, mikä entisestään pienentää kosteus-
rasitusta katkaisemalla mahdollisen kapillaarisen kosteudennousun. Mineraalivillasta otettiin 
mikrobimateriaalinäyte (M27) rakenneavauskohdasta R18b, näytteessä todettiin aktiivista 
mikrobikasvustoa. Näytteenottokohta valittiin pistokokeenomaisesti. Näytteen perusteella 
teknisen tilan alapohjarakenne on mikrobivaurioitunut. Mikäli vaurion laajuudesta halutaan 
saada parempi käsitys, se edellyttää lisänäytteiden ottamista. Eristetilasta todettiin ilmayhteys 
luokkatilaan.  Rakennetta ei pystytä luotettavasti tiivistämään. Ottaen huomioon, että raken-
nukseen ollaan suunnittelemassa peruskorjausta, suositellaan 1987-osan kaikkien maanvas-
taisten puukoolattujen rakenteiden uusimista paremmin kosteutta kestävillä rakenneratkai-
suilla.  
 
Alapohjatyyppinä AP5 on ulkoilmaan rajoittuva ulokkeellinen alapohja. Suunnitelman mukaan 
(kuva 4.4.23.) rakenteessa on kantava teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on lämmöneristeet 
ja muut rakenteet. Ulokkeellisen alapohjan osalta tarkistettiin, onko rakenteessa piirustusten 
mukaisesti paksu valettu kantava teräsbetonilaatta vai onko rakenteessa pintalaatta ja mah-
dollinen irrotuskerros. Kantavaan teräsbetonilaattaan tehtiin 25 cm syvyyteen ulottunut po-
raus ja todettiin että rakenteessa ei ole erillistä pintalaattaa ja irrotuskerroksia. Kantavan laa-
tan alapuolisista lämmöneristeistä ei otettu mikrobimateriaalinäytteitä, sillä niillä ei ole mer-
kitystä sisäilman kannalta, koska paksun betonilaatan läpi ei pääse kulkeutumaan ilmaa oles-
kelutiloihin.    
 
 
 

  
Kuvat 4.4.22 ja 4.4.23. Kuvassa IV-konehuoneen lattia sekä ulokkeellinen alapohja AP5.  

 
Alapohjatyyppiä AP6 on IV-konehuoneessa. IV-konehuoneen lattiarakenteena on kaksoislaat-
tarakenne. Rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä heikentää lattianpäällysteenä oleva 
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muovimatto, jonka vesihöyrynläpäisy on heikkoa.  Lattiarakenteeseen tehdyn rakenneavauk-
sen (R46) perusteella rakenne on seuraavanlainen:  

• muovimatto  

• betoni 7 cm  

• mineraalivilla 2 cm (M11) 

• kantava laatta (ei läpiporausta) 
 
Rakenteessa ei suunnitelmista poiketen ollut suojapaperia pintabetonilaatan alapuolella ja 
lämmöneriste oli selvästi ohuempi kuin suunniteltu. Lämmöneristeestä otetussa materiaali-
näytteessä ei todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa (M11). Tämän perusteella rakenne 
on kestänyt siihen kohdistuvan kosteusrasituksen.  
 
 
Muut laajennusosan alapohjatyypit  
Alapohjatyypeissä AP1a, AP1b, AP2 ja AP3 EPS-levyn päällä on suunnitelmien mukaan sitkeä 
suojapaperi (kuvat 4.4.24 ja 4.4.25).  
 

  
Kuva 4.4.24 ja 4.4.25. Kuvassa alapohjatyypit AP1a ja AP1b.   

 
Keittiötiloista lattiarakenne tarkistettiin huoneesta 170. Rakenne oli seuraavanlainen:  

• klinkkerilaatta  

• laattaliima (PAH6, ASB6) 

• pintabetonilaatta 10 cm 

• vedeneriste 5 mm (PAH7, ASB7) 

• kantava laatta (ei läpiporausta).  
Rakenteessa ei ole helposti mikrobivaurioituvia materiaaleja. Rakenne poikkesi suunnitellusta 
siten, ettei vedeneristeen päällä ollut suojapaperia. Mustasta liimasta ja vedeneristekerrok-
sesta määritettiin asbesti- ja PAH-yhdisteiden pitoisuus. Materiaalit eivät sisältäneet asbestia 
ja PAH yhdisteiden määrät olivat pieniä (PAH6, ASB6, PAH7, ASB7).  
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Kellarikerroksen lattiarakenne tarkistettiin kerhohuoneen 005 kohdalta. Rakenne oli seuraa-
vanlainen:  

• muovimatto  

• betoni 33 cm  

• EPS 5 cm  

• ilmatila 16 cm 

• täyttösora 
 
Rakenteessa ei ole helposti mikrobivaurioituvia materiaaleja. Eristekerroksen alapuolella to-
dettiin 16 cm ilmatila, minkä perusteella maapohja on paikoin painunut. Alapohjarakenne huo-
mioiden ilmavuodot laatan alapuolisesta ilmatilasta sisäilmaan ovat epätodennäköisiä.  

4.5 Perusmuurit ja kellarin seinät  

Alkuperäisen osan kellarikerroksen maanvastaisissa seinissä todettiin sisäkuorimuurauksen 
takana mineraalivillaa, joka on mikrobivaurioitunutta. Perusmuurin yläosan sokkelihalkai-
sussa todettiin mikrobivaurioitunutta korkkilevyeristettä. Laajennusosien maanvastaisissa 
seinärakenteissa ei ollut puutteita. 
 
Alkuperäinen osa  
Kellarin seinien kosteus kartoitettiin pistokokeenomaisesti, poikkeamia referenssikosteu-
desta ei löydetty.  Rakennepiirustusten mukaan maanvastaisissa seinissä on ollut vedeneriste, 
lämmöneriste ja sisäkuorimuuraus (Kuvat 4.5.1–4.5.2). Maanvastaisten seinien sisäpuoliset 
eristeet nähdään yleisesti riskirakenteina.  
 

 
 

Kuva 4.5.1 Vanhassa perusmuurissa on sokkelihal-
kaisu ja sisäkuorimuurauksen takana on läm-
möneriste. 

Kuva 4.5.2 perusmuuria vasten on vedeneriste, 
lämmöneriste ja sisäkuorimuuraus.  
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Seinärakenne tarkistettiin tiloista 102, 115 ja 116. Tarkastus tehtiin seinän alaosaan. Rakenne 
oli seuraavanlainen: 

• tasoite + tiili 9 cm  

• paperipäällysteinen mineraalivilla 7 cm (M1, M2, M30) 

• bitumisively (PAH1) 

• betoni (perusmuuri, ei läpiporausta) 
 
Maanvastaisissa seinissä on lämmöneristeenä mineraalivillaa (kuvat 4.5.3 ja 4.5.4). Mineraa-
livillasta otettiin 3 kpl mikrobimateriaalinäytteitä (M1, M2, M30). Näistä yhdessä todettiin 
aktiivista mikrobikasvustoa, yhdessä viite vauriosta ja yhdessä ei ollut normaalista poikkeavaa 
mikrobistoa. Näytteiden perusteella maanvastaisessa seinärakenteessa on vähintäänkin pai-
kallisia mikrobivaurioita.  
 
Perusmuurin pinnassa on vedeneristeenä bitumisivelyä. Bitumisivelystä määritettiin PAH-yh-
disteiden pitoisuus (PAH1), mikä oli vähäinen. Lämmöneristeen paperipinnan toinen puoli on 
käsitelty bitumiliuoksella tai vastaavalla. Paperin PAH-yhdisteiden pitoisuus oli vähäinen 
(PAH5).  
 

 

 

Kuvat 4.5.3 ja 4.5.4 Seinän lämmöneristeenä on paperipäällysteistä mineraalivillaa. Vanhimmissa mi-
neraalivilloissa on käytetty vähemmän liima-aineita ja hartseja, minkä vuoksi villa on väriltään val-
koista. Villan pinnalla on paperia, sen toinen pinta on käsitelty bitumilla tai vastaavalla.  
 

Alkuperäisosan perusmuurin sokkelihalkaisuun on 2010-luvulla tehtyjen muutoskuvien perus-
teella jätetty vanhoja lämmöneristeitä (kuva 4.5.5). Perusmuurin rakenne tarkistettiin. Sokke-
linhalkaisussa todettiin lämmöneristeenä korkkia (M33). Siinä todettiin aktiivista mikrobikas-
vustoa. Näytteenotto sokkelinhalkaisun korkkieristeestä oli vaikeata, sillä materiaali sijaitsee 
17 cm paksun betonimuurin takana. Vaurioituneen materiaalin sijainti on esitetty kuvassa 
4.5.5. Korkkilevystä saattaa olla ilmayhteys sisätiloihin, sillä muutoskuvan mukaan levyä ei ole 
kapseloitu rakenteeseen. Korkkilevyn merkitys sisäilmaan suositellaan selvitettäväksi erillisellä 
merkkiainemittauksella, jossa mitataan mahdollisten ilmavuotojen laatu ja laajuus. Mikäli 
korkkilevystä todetaan ilmayhteys sisäilmaan, tulee rakenteita tiivistää. Mikäli korkkieristeen 
kunnosta halutaan saada tarkempi käsitys, edellyttää se lisänäytteiden ottamista.  
 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Jäkärlän koulutalo  6930 
20900 Turku Arkeologinkatu 9 
Y-tunnus: 2496984-4 20460 Turku 30 / 76 

Muutoskuvien perusteella perusmuurirakenteen ulkopintaan on rakennuksen pohjoissivulla 
uusittu vedeneriste ja lämmöneriste. Tästä johtuen perusmuurin kosteusrasitus on pienenty-
nyt merkittävästi. Perusmuuriin kohdistuu edelleen jossain määrin kosteusrasitusta mm. uusi-
tun sokkelin ja perusmuurin rajapinnasta (kuvat 4.5.3 ja 4.5.4), sillä asfaltointi jatkuu uusitun 
sokkelirakenteen alapuolelle (kuvat 4.5.5 ja 4.5.6), tämän lisäksi asfaltin ja sokkelin välissä on 
paikoin muutaman sentin rako.  
 

 

 

Kuvat 4.5.5 ja 4.5.6 Asfalttia on piikattu hieman pois.  Kuvassa näkyy uuden sokkelin alareunaa, van-
han sokkelin pinnassa olevaa sivelyä ja asfaltin reunaa. Asfaltin alla oleva maa-aines oli märkää. Pe-
rusmuuria vasten olevat ulkopuoliset rakenteet eivät rakennekuvan 4.5.4 mukaisesti ylety asfaltin 
korkoa ylemmäs, vaan jäävät noin 10 cm asfaltin korkoa alemmas.  
 

 

Kuva 4.5.7 Sokkelihalkaisuun on jätetty pieniä määriä lastuvillalevyä. Vanhat eristeet on uusittu siltä 
osin, kun vanhaan sokkelia on purettu. Uusittu sokkeli on osoitettu punaisella nuolella.    
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Alkuperäisosan länsipäädyssä sijaitsevan laajennusosan perusmuurirakenne 
Alkuperäisosan länsipäätyyn tehdyssä laajennuksessa on hyödynnetty vanhaa tukimuuria ra-
kennuksen perustana. Rakennekuvan 4.5.8 perusteella tukimuuria vasten on asennettu 100 
mm EPS eristettä. Laajennusosan kantava teräsbetonirakenteinen runko on valettu EPS-eris-
tettä vasten. Rakennus on perustettu kallionvaraisesti. Rakenteessa todettiin olevan suunni-
telmien mukaisesti EPS-eristettä, materiaalinäytteitä ei otettu.  

  

Kuva 4.5.8 ja 4.5.9 Alkuperäisosan länsipäädyn laajennusosa on toteutettu tukimuuria vasten.  

 
1987-laajennusosa  
1987-laajennusosassa kellarin seinissä on suunnitelmien mukaan solupolystyreeniä (EPS) lu-
kuun ottamatta porrashuonetta 150, jossa eristeenä on mineraalivillaa (Kuvat 4.5.10 - 4.5.13).  
EPS-eriste jatkuu ulkoseinälinjalla sokkelin kuorielementin yläpinnan korkoon asti (Kuva 
4.5.11), mistä alkaa ulkoseinärakenne. Sokkelinhalkaisun eristeenä on EPS-eristettä (kuva 
4.5.13). Kellarin seinärakenne tarkistettiin kerhotilan 005 kohdalta, rakenne oli seuraavanlai-
nen:  

• betoni 17 cm  

• EPS-eriste  
Rakenne vastasi suunniteltua. Maanvastaisessa seinärakenteessa ei ole helposti mikrobivauri-
oituvia materiaaleja. Mineraalivillaa on ainoastaan porrashuoneen 150 seinärakenteessa.  Laa-
jennusosan perusmuurirakenteisiin ei liity merkittäviä riskejä.  
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Kuva 4.5.10. Sisäänkäynnin lähellä olevassa perus-
muurirakenteessa on mineraalivillaa.  

Kuva 4.5.11. Sokkelin kuorielementin kohdalla pe-
rusmuurin eristeenä on EPS-levyä.   

 

  

Kuva 4.5.12. Paikallavaletut perusmuurit ovat 
veden- ja lämmöneristettyjä.    

Kuva 4.5.13. Sokkelielementeissä on lämmöneris-
teenä solupolystyreeniä. 

4.6 Ulkoseinät  

Alkuperäisosan länsipäädyssä sijaitsevan laajennusosan tukimuurissa kiinni olevassa ulko-
seinärakenteessa todettiin puutteellisia rakenteita ja mineraalivillassa todettiin viite vau-
riosta. Alkuperäisosan ulkoseinärakenteen alkuperäiset lämmöneristeet on pääosin kor-
vattu SPU-eristeillä. Alkuperäistä korkkilevyä todettiin kuitenkin kuormantasauspalkin taus-
talla. Levyssä ei ollut mikrobivaurioita. Ikkunoiden tilkevälieristeissä oli vähäisissä määrin 
pellavarivettä, materiaalissa ei todettu mikrobivauriota. 1987-laajennusosassa ulkoseinära-
kenteessa todettiin paikallinen mikrobivaurio keittiön kohdalla. Toisen kerroksen eteläpää-
dyn kohdalla todettiin mikrobivaurio, kyseisessä kohdassa ulkokuoren julkisivumuuraus oli 
huonokuntoinen.   
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Alkuperäinen osa 
Rakennuksen pitkillä sivuilla kantavana runkona on teräsbetonirakenteinen pilari-palkkirunko. 
Päätyseinien kantavana rakenteena on tiilirunko. Pitkillä sivuilla seinärakenteessa on ollut läm-
möneristeenä lastuvillalevyä, expandoitua korkkilevyä ja mineraalivillaa. Rakenne on remon-
toitu 2010-luvun alkupuolella. Kuvassa 4.6.2 on esitetty alkuperäiset rakenteet ja remontin 
jälkeiset suunnitelmien mukaiset rakenteet. Rakennetyypit on esitetty leikkauskuvassa (kuva 
4.6.1).  
 

  

Kuva 4.6.1. Poikkileikkauskuva A-A 

 
 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Jäkärlän koulutalo  6930 
20900 Turku Arkeologinkatu 9 
Y-tunnus: 2496984-4 20460 Turku 34 / 76 

 

 

Kuva 4.6.2. Listaus rakenteista ennen peruskorjausta ja sen jälkeen.  

 
Suunnitelmien mukaan 2010-luvulla tehdyssä remontissa pitkien sivujen ulkoseinärakenteen 
kuorimuuraus purettiin, myös mineraalivillat, korkkilevyt ja lastuvillalevyt poistettiin ja läm-
möneristeet korvattiin uretaani- tai solupolystyreenieristeillä. Vanhoja lastuvillalevyeristeitä 
on rakennelistausten sekä leikkauskuvien perusteilla jätetty paikoin ulokkeelliseen alapohjaan 
(kappale 4.5), sekä vähäisissä määrin perusmuuriin ja laajemmin putkikanaaliin (kappale 4.5). 
Muutoskuvien perusteella ulkoseinään on jätetty vanhoja mineraalivilloja ainoastaan kellarin 
ulkoseinärakenteeseen US3.   
 
Merkittävin osa vanhoista ulkoseinän lämmöneristeistä on poistettu, joten ulkoseinärakentee-
seen ei enää kohdistu merkittäviä riskejä, mikäli toteutus vastaa suunnitelmia (kuvat 3.22 ja 
3.25). Ulkoseinärakenteen toteutus tarkistettiin tiloista 201, 204, 205, 208, 210 ja porrashuo-
neesta.  
 
Ensimmäisessä kerroksessa tehtyjen tarkastusten perusteella ikkunan alapuolinen seinära-
kenne oli seuraavanlainen:  

• tiili + tasoite 15 cm 

• ilmaväli 0…5 mm (suunnittelematon)  

• SPU-eriste (ei läpiporausta) 
 
Kaikissa ikkunan alapuoliseen tiiliseinärakenteeseen tehdyissä tarkastuksissa seinärakenteen 
lämmöneristeenä todettiin SPU-eristettä. Kaikki vanhat lämmöneristeet on poistettu. Kysei-
sessä seinärakenteessa ei ole helposti mikrobivaurioituvia materiaaleja. Rakenneavauksessa 
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R103 selvitettiin betonipilarin taustalla olevat materiaalit. Vanhat eristeet oli poistettu ja kor-
vattu SPU-eristeillä. 
 
Ikkunan yläpuolella kulkee kuormantasauspalkit. Kuormantasauspalkkien taustalla todettiin 
lämmöneristeenä korkkieristettä (kuvat 4.6.3 ja 4.6.4). Ikkunan yläpuolinen seinärakenne on 
seuraavanlainen: 

• betoni 13 cm  

• korkkia 2 cm (M34, M35) 

• betoni 13.5 cm  

• umpisoluinen eriste (SPU tms.) 
 
Rakenne poikkesi rakennekuvauksesta US4, jonka mukaan kuormantasauspalkin kohdalta olisi 
poistettu lämmöneristeet. Kuormantasauspalkin halkaisussa todettiin expandoitua korkkile-
vyä (kuva 4.6.4.). Korkista otettiin 2 kpl mikrobimateriaalinäytteitä (M34, M35). Näytteissä ei 
todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa.  

  

Kuva 4.6.3. Korkkieristeestä todettiin merkittäviä ilma-
vuotoja sisäilmaan.  

Kuva 4.6.4. ikkunan yläpuolella sijaitsevan kuor-
mantasauspalkin taustalla on expandoitua kork-
kilevyä. 

 
Merkkiainemenetelmällä korkkieristeestä todettiin paikallisia, volyymiltään merkittäviä ilma-
vuotoja oleskelutiloihin (kuvat 4.6.5 ja 4.6.6). Koska korkkieristeessä ei ollut normaalista poik-
keavaa mikrobistoa, ei todetuilla ilmavuodoilla ole juurikaan merkitystä sisäilman laadulle.  
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Kuvat 4.6.5 ja 4.6.6. Tilat alipaineistettiin säädettävällä puhaltimella noin 10 Pa alipaineiseksi. Korkkieris-
teestä todettiin merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan.  

 
 

Alkuperäisen osan ulkoseinärakenne kellarikerroksessa 
Alkuperäisosan eteläpuolella kellarikerroksen seinärakenteena on rakennelistauksen mukaan 
US3 mukainen tiili-villa-tiili rakenne. Remontissa rakennetta on suunnitelmien mukaan lisä-
lämmöneristetty.  Seinärakenne tarkistettiin tilasta 114. Rakenne oli seuraavanlainen:  

• tiili + tasoite 9 cm 

• korkki 7 cm (M3, PAH3) 

• tiili 

• SPU-AL (kuva 4.6.8) 

• koolaus 

• julkisivulevy  
 
 

Alkuperäisenä lämmöneristeenä on mineraalivillan sijasta korkkilevyä (kuva 4.6.7). Ulkoseinän 
korkkieristeessä (M3) ei todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa ja PAH-yhdisteiden 
määrä materiaalissa (PAH3) oli vähäinen. Korkkieristeestä otettiin lisäksi mikrobimateriaali-
näytteet tiloista 104 ja 132, näytteissä ei todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa (M31, 
M5).  
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Kuva 4.6.7. Kellarikerroksen ulkoseinissä on korkkieris-
tettä…  

Kuva 4.6.8. …Seinän lisäeristeenä on SPU-Al  
eristettä.   

Alkuperäisen osan ikkunoiden tilkevälieristeet 
Alkuperäisen osan ensimmäisessä kerroksessa Ikkunoiden tilkevälieristeenä on käytetty ure-
taania. Vanhoja tilkevälieristeitä ei ollut jätetty rakenteisiin. Kellarikerroksessa vanhoja tilke-
välieristeitä todettiin vähäisessä määrin lasitiili-ikkunoiden reunoilla (kuva 4.6.9). Pellavari-
veestä otettiin mikrobimateriaalinäyte (M6), näytteessä ei todettu normaalista poikkeavaa 
mikrobistoa. Lasitiili-ikkunan kittauksesta sisäkuoreen ja lasitiili-ikkunan laastista otettiin as-
bestinäyte kokoomanäytteenä (ASB2), materiaaleissa ei todettu asbestia (kuva 4.6.10).  
 

 

 

Kuva 4.6.9 Lasitiili-ikkunan kohdalla tilkevälieristeenä 
on paikoin pellavarivettä.  

Kuva 4.6.10 Kitistä ja laastista otettiin asbesti-
näyte kokoomanäytteenä, materiaaleissa ei ollut 
asbestikuituja (ASB2). 

 
 
 
 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Jäkärlän koulutalo  6930 
20900 Turku Arkeologinkatu 9 
Y-tunnus: 2496984-4 20460 Turku 38 / 76 

Alkuperäisen osan länsipäädyssä sijaitseva laajennusosa:  
Alkuperäisen osan länsipäädyssä olevan laajennusosan ulkoseinärakenne poikkeaa muusta ul-
koseinärakenteesta. Tältä osin tiilirakenteinen ulkokuori lähtee tukimuurin päältä (kuvat 
4.6.10 ja 4.6.11).  
 

  
Kuvat 4.6.10 ja 4.6.11 Laajennusosan takapihan puoleinen julkisivumuuraus lähtee suoraan 
tukimuurin päältä. Vanhat aidan pinnat ovat näkyvissä tukimuurin päällä.   

 
Tiiliseinän alapuoliseen tukimuuriin tehtiin rakenneavaus R26. Rakenneavaus osui EPS-eris-
teen ja mineraalivillan rajapintaan.  Perus- / tukimuurin osalta lämmöneristeenä on EPS-eris-
tettä, tästä ylöspäin eristeenä on mineraalivillaa. Mineraalivillaeristeestä, seinän alaosasta, 
otetussa näytteessä todettiin viite mikrobivauriosta (M26). Seinärakenteesta otettiin mikro-
bimateriaalinäyte myös noin 1,5 metrin korkeudelta (M25), näytteessä ei ollut normaalista 
poikkeavaa mikrobistoa. 

Tukimuurin päällä oleva tiiliseinä lähtee muutaman sentin korkeudelta tukimuurin pinnasta.  
Tiiliseinän ja tukimuurin välissä oleva betonikerros on vain muutaman sentin paksuinen, se on 
huonosti kiinni tukimuurissa ja sen pinnalla on paikoin sammalkasvustoa (kuvat 4.6.12 -
4.6.14). Seinärakenteen vedenpitävyys on huonoa. Vettä roiskuu tukimuurin pinnasta seinän 
alaosaan ja tukimuurista kulkeutuu vaakasuunnassa kosteutta seinärakenteeseen. Alkuperäi-
sen osan laajennusosan tiilien välissä olevat korvausilmareitit olivat pääosin tukissa (kuva 
4.6.15). 
 

  
kuvat 4.6.12 ja 4.6.13. Betonin päällä on sammalkasvustoa. Tukimuurin ja tiilen välissä oleva betoni-
valu on vain muutaman sentin paksuinen. Rakenneavaus R26 osui EPS-eristeen ja mineraalivillan ra-
japintaan.     
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Kuva 4.6.14 Tukimuurin ja tiilikuoren välissä 
oleva valu/ tasoite on huonosti kiinni tuki-
muurissa.    

Kuva 4.6.15 Länsipäädyssä sijaitsevan laa-
jennusosan tiiliseinän korvausilmareitit ovat 
pääosin tukossa.  

 
Mikrobimateriaalinäytteiden ja rakennetarkastelun perusteella seinän alaosassa on ainakin 
paikallisia kosteusvaurioita. Seinärakenteen alaosan kosteustekninen toiminta on huonoa ja 
rakenne tulee kunnostaa. Mikäli vaurioituneita materiaaleja ei poisteta, tulee tehdä rakentei-
den tiivistämisiä.  
 
1987 valmistunut laajennusosa 
Laajennusosan kantava seinärakenne on osin teräsbetonia ja osin tiiltä (4.6.16 -4.6.17). Seinä-
rakenteessa on suunnitelmien mukaan 20 mm ilmarako. Rakenteessa US 2 mineraalivillan 
päällä on tuulensuojalevy, rakenteessa US 1 mineraalivilla on ilmeisesti kiinnitetty villakiinnik-
keillä tms. tiilisiteisiin.  
 

  

Kuva 4.6.16. Rakennetyyppi US1, kantava seinä on 

betonia, julkisivu on tiiltä ja eriste mineraalivillaa.  

Kuva 4.6.17. Rakennetyyppi US2, julkisivussa 

puuverhous.  
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Tehdyissä tarkastuksissa rakenteiden todettiin vastaavan suunniteltuja rakenteita (ks. liite 1). 
Mineraalivillasta otettiin yhteensä 7 kpl mikrobimateriaalinäytteitä. Ensimmäisestä kerrok-
sesta otettiin 3 kpl ja toisesta kerroksesta 4 kpl näytteitä. Molemmissa kerroksissa todettiin 
yhdessä näytteessä mikrobivaurio, kun muissa näytteissä ei todettu normaalista poikkeavaa 
mikrobistoa.  
 
Näytteiden perusteella ensimmäisen kerroksen ulkoseinän lämmöneristeet ovat pääosin hy-
vässä kunnossa. Keittiötilan ulkoseinässä todettiin mikrobivaurio (kuvat 4.6.18 -4.6.19). Keit-
tiötilan seinärakenteen mikrobivaurio saattaa selittyä tilan poikkeuksellisella käyttötarkoituk-
sella. Keittiötilassa vesihöyryn tuotto on suurempaa kuin muissa tiloissa. Seinärakenteeseen 
kohdistuu poikkeavaa kosteusrasitusta myös ulkopuolelta, sillä näytteenottokohdassa sokke-
lielementin pinnassa oli kosteudesta aiheutunutta rapaumaa. Keittiön seinärakenteesta suo-
sitellaan otettavaksi lisää mikrobimateriaalinäytteitä vaurion laajuuden arvioimiseksi.  

  

Kuvat 4.6.18 ja 4.6.19 Keittiön seinärakenteesta otettu mikrobimateriaalinäyte otettiin ku-
vissa osoitetuista kohdista     
 

Toisessa kerroksessa seinän eristetilassa todettiin mikrobivaurio huoneen 235 kohdalla. Huo-
neen seinäpinnalla on kosteusvauriojälkiä (kuva 4.6.20).  Näyte sijoittui yläpohjatilaa olevaa 
seinärakennetta vasten (kuva 4.6.21). Näytteenottokohdan läheisyydessä oleva julkisivumuu-
raus on huonokuntoinen. Tiiliseinän liikuntasauman läheisyydessä on irtonaisia tiiliä, katteen 
ylösnoston pokkaus tiiliseinään on puutteellinen, liikuntasauman saumaus on huonokuntoi-
nen, ikkunan yläpuoliset tiilet ovat retkahtaneet ja tiilissä on paikoin jäkäläkasvustoa. Seinän 
vedenpitävyys on heikentynyt merkittävästi. Seinässä todettuja puutteita on korjattu elasti-
silla massoilla. Seinärakenteeseen on päässyt kosteutta seinärakenteen huonon kunnon takia 
(kuvat 4.6.22- 4.6.26).  
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Kuvat 4.6.20 ja 4.6.21 Luokkatilan 235 seinärakenteen alaosassa on kosteusvauriojälkiä, ku-
ten maalin kupruilua. Kyseinen kohta sijoittuu yläpohjaa vasten olevaan ulkoseinärakentee-
seen.     

 

 

 

Kuvat 4.6.22 ja 4.6.23 Peltikatteen pokkaus tiiliseinään on ollut huonokuntoinen, rakenteen 
vedenpitävyyttä on parannettu saumauksilla.      
 

  

Kuvat 4.6.24 ja 4.6.25 Ikkunan yläpuoliset tiilet ovat retkahtaneet, seinärakenteeseen pää-
see kosteutta.      
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Kuvat 4.6.26. Seinärakenteen julkisivumuuraus on huonokuntoinen.    

 

Kosteusvauriojälkien kohdalta määritettiin sisäkuoren kosteus porareikämittauksilla. Mittaus-
pisteet on esitetty kuvassa 4.6.27 ja porareikämittauspöytäkirja on esitetty taulukossa 3.    
 

 

Kuva 4.6.27 Porareikämittausten sijainnit.      
 
 
 
 
 
 

Taulukko 3, porareikämittaustulokset   

1 

2 

3 

4 

5 
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porareikämit-
taukset  

    
  

Mittapiste RH% T [°C] a [g/m³] Syvyys (mm) KA 

1 tila 235 39,8 22,6 8 40 1 

2 tila 235 67,9 22,5 13,6 40 2 

3 tila 235 41,6 22,5 8,3 42 21 

4 tila 235 82,4 22,2 16,2 72 5 

5 tila 235 48,7 22,5 9,8 41 19 
 

 
Mittaustulosten tulkinta: Porareikäputken lämpötila oli kaikissa mittaputkissa lähes sama, 
minkä perusteella lämpöverkkoputket eivät ole nostaneet niitä lähimpänä olevien mittaput-
kien lämpötilaa muita mittapisteitä korkeammaksi, joten mittaustulokset ovat vertailukelpoi-
sia. Noin 4 cm syvyydelle asennettujen anturoiden osalta mittapisteessä 2 todettiin poikkea-
vaa kosteutta. Noin 7 cm syvyydelle tehdyssä mittauksessa rakennekosteutta oli noin RH 82 % 
ja absoluuttista kosteutta 16,2 g/m³. Tehtyjen kosteusmittausten perusteella sisäkuoressa on 
paikoin poikkeavaa kosteutta ja kosteus kulkeutuu sisäkuoreen seinän eristetilasta. Sisäkuoren 
sisäpinta on päässyt kuivumaan. Siinä on joskus ollut korkeampia kosteuksia, sillä nyt mitatuilla 
rakennekosteuksilla havaittuja maalivaurioita ei pääse muodostumaan.  
 
Sisävaipan tiiveys tarkistettiin merkkiainekokeella (kuva 4.6.28). Seinärakenteesta todettiin 
merkittävää ilmavuotoa ikkunan karmien liittymistä sisäkuoreen, patterin kiinnikkeiden koh-
dalta ja lämpöverkkoputkien kiinnikkeiden kohdalta.  
 
1987-osan toisen kerroksen eteläpäädyn julkisivumuurauksen huonon kunnon vuoksi seinära-
kenne on luultavasti vaurioitunut laajemmalta alueelta. Kyseinen seinärakenne tulee kunnos-
taa.  
 

 

Kuvat 4.6.28 Merkkiainemenetelmällä seinän eristetilasta todettiin ilmavuotoja sisäilmaan.  
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4.7 Välipohjat 

Alkuperäisosan välipohjassa todettiin massiivilaattojen yläpuolella lämmöneristeenä turve-
levyä. Materiaalissa ei ollut mikrobivaurioita. Kaksoislaattapalkistojen täytöissä ei ollut or-
gaanisia materiaaleja.  1987-laajennusosan välipohjissa ei ole herkästi mikrobivaurioituvia 
materiaaleja.  
 
Alkuperäinen osa 
Alkuperäisen rakenneselostuksen mukaan välipohjarakenteena on massiivilaattaa veistosa-
lissa, keittiössä ja pannuhuoneen kohdalla, muualla rakenteena on kaksoislaattapalkistoa.  Ra-
kennetyypit on esitetty alueittain kuvassa 4.7.1. Kaksoislaattapalkistojen eristeenä on alkupe-
räisen rakenneselostuksen mukaan käytetty koksikuonaa ja massiivilaattaholvien eristyksenä 
Wisu-levyä, joka on bitumilla kyllästettyä turvelevyä. Rakennuksen eteläsivulla massiivilaatta-
rakenne jatkuu ulokkeellisena alapohjarakenteena (kuva 4.7.2).  
 
Välipohjarakenne tarkistettiin luokkatilojen 205 ja 208 kohdalta. Rakenne oli seuraavanlainen:  

• Kvartsivinyylilaatta + bitumiliima  

• pintalaatta noin 5 cm 

• Wisu-levy (turvelevy, kuva 4.7.4) 4 cm (M9, M18) 

• hiekka 1…2 cm  

• massiivilaatta 
 
Ulokkeellisen alapohjan osalta massiivilaatan yläpuoliset rakenteet eivät poikkea välipohjara-
kenteesta. Mikäli ulokkeellista alapohjaa ja välipohjaa käsitellään samana rakennetyyppinä, 
voidaan näytekokonaisuuden perusteella todeta, että rakenteen kunto on pääosin hyvä. Mi-
käli turvelevy kastuu, siihen muodostuu mikrobikasvustoa.    

 

Kuva 4.7.1 Rakennetarkastusten mukaan massiivilaattaa on punaisella katkoviivalla esitetyssä koh-
dassa. Ulokkeellisen alapohjan osuus reunustettu sinisellä kehyksellä.   
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Kaksoislaattapalkiston täytemateriaali selvitettiin tilasta 116. Selvitys tehtiin alhaalta ylöspäin.  
Rakenne oli seuraavanlainen: 

• betoni 6 cm 

• täytekerros 16 cm (betonin ja tiilen purua yms. kuva 4.7.3) 

• ylälaatta (ei läpiporausta) 
 
Täytemateriaali oli kuivaa. Täytteessä oli erittäin vähäisiä määriä helposti mikrobivaurioituvia 
materiaaleja, minkä vuoksi mikrobimateriaalinäytteitä ei otettu. Rakenteella ei katsota olevan 
suurta merkitystä sisäilman kannalta. Kyseiseen rakenteeseen suositellaan tehtäväksi kuiten-
kin muutama lisätarkistus, jotta välipohjan täyttömateriaaleista saadaan varmuus.  
 

 

Kuva 4.7.2 Välipohjarakenteena on kantavia teräsbetonilaattarakenteita ja kaksoislaattarakenteita. 
Kotelolaattojen kohdalla on eristemateriaalina betonin ja tiilen purua yms.    
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Kuvat 4.7.3 Kaksoislaattapalkiston täytteenä on 
betonin ja tiilen purua ja vähäisiä määriä orgaa-
nista ainesta.       

Kuvat 4.7.4 Massiivilaattojen kohdalla pintalaatan 
alapuolella on turvelevyä, tasaushiekkaa ja kantava 
laatta.  

 
1987 valmistunut laajennusosa 
Välipohjarakenteessa ei todettu poikkeavia kosteuksia, minkä vuoksi tarkemmille kosteusmit-
tauksille ei ollut tarvetta. Välipohjan kantavana rakenteena on suunnitelmien mukaan paikal-
lavalettu teräsbetonilaatta, väestönsuojan kohdalla holvin päällä on täytehiekkaa. Suunnitel-
mien mukaan välipohjarakenteissa ei ole helposti mikrobivaurioituvia materiaaleja (kuvat 
4.7.5–4.7.6). Piirustustarkastelun perusteella ulokkeellisen alapohjan rakenne ei eroa välipoh-
jarakenteesta kantavan laatan alapuolista lämmöneristettä lukuun ottamatta. Ulokkeellisen 
alapohjan rakenne tarkistettiin (R51), se oli seuraavanlainen:  

• muovimatto  

• betoni 27 cm 

• mineraalivilla (M22) 

• alapuoliset rakenteet ja verhoilut 
 
Ulokkeelliseen alapohjan rakenne vastasi suunnitelmia. Ulokkeellisen alapohjan betonilaatan 
alapuolella todettiin lämmöneristeenä mineraalivillaa. Materiaalista otettiin 1 mikrobimateri-
aalinäyte. Siinä ei todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa (M22). Kantavan betonilaatan 
paksuus on noin 27 cm, minkä perusteella rakenteen läpi ei käytännössä ole ilmavuotoja. Vä-
lipohjiin ei tehty rakenneavauksia, koska kantava laatta jatkuu yhtenäisenä välipohjarakentei-
siin (kuva 4.7.5).  Piirustustarkastelun ja tehtyjen rakenneavausten perusteella välipohjissa ei 
ole orgaanisia materiaaleja. 
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Kuvat 4.7.5. Välipohjat ovat teräsbetonirakentei-

sia kantavia laattoja.  

Kuvat 4.7.6. Väestönsuojan kohdalla holvin 

päällä on hiekkaa.  

4.8 Yläpohjat ja vesikate 

Alkuperäisen osan yläpohjarakenne on uusittu. Rakenteessa ei ole helposti mikrobivaurioi-
tuvia materiaaleja. 1987-laajennusosan yläpohjan eristetilassa todettiin paikallinen kos-
teusvaurio toisen kerroksen eteläpäädyssä. Vaurio sijoittui huonokuntoisen päätyseinän lä-
heisyyteen. Yläpohjasta otetuissa materiaalinäytteissä ei ollut normaalista poikkeavaa mik-
robistoa. Yläpohjan tuuletus on riittävää. Vesikatteen ylösnostot ja massaukset olivat pai-
koin huonokuntoisia. Vesikatteella oli paikoin sammal-/ jäkäläkasvustoa.  
 
Alkuperäinen osa:  
Yläpohjan lämmöneristeenä on alun perin ollut lastuvillalevyä. Kattomuotona on ollut pulpet-
tikatto. 2000-luvun alkupuolella alkuperäisosan katto remontoitiin, lastuvillalevy poistettiin ja 
yläpohjan lämmöneristeeksi vaihdettiin suunnitelmien mukaan uretaanilevyksi. (kuvat 4.8.1 ja 
4.8.2) 
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Kuva 4.8.1 ja 4.8.2 Alkuperäisen osan katosta on poistettu vanhat eristemateriaalit. Uusitussa ylä-
pohjarakenteessa on SPU-AL levyä (uretaanilevy).  

 
Yläpohjarakenne tarkistettiin pistokokeenomaisesti tiloista 210 ja 237. Yläpohjarakenne tar-
kistettiin alhaalta ylöspäin. Rakenne oli seuraavanlainen: 

• betoni 15 cm 

• SPU-AL  (ei läpiporausta) 
 

Kummassakin yläpohjaan tehdyssä rakennetarkastuksessa betonilaatan yläpuolella todettiin 
suunnitelmien mukaisesti uretaanilevyä lämmöneristeenä. Rakenteessa ei ollut helposti mik-
robivaurioituvia materiaaleja, minkä vuoksi mikrobimateriaalinäytteitä ei otettu. Alkuperäisen 
osan yläpohjarakenne on hyväkuntoinen.  
 
1987 valmistunut laajennusosa:  
Yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa. Leikkauskuvan (kuva 4.8.3) mukaan mineraali-
villaeriste on katon reuna-alueilla kiinni kattorakenteissa.  

 

 

Kuva 4.8.3 ja 4.8.4 Yläpohjarakenne, kantavana rakenteena on paksu teräsbetonirakenteinen holvi. Ylei-
senä yläpohjatyyppinä on YP1 mukainen rakenne.   
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Yläpohjarakenteen räystästuuletuksen toimivuus tarkistettiin. Yläpohjatilan mataluuden 
vuoksi katon reuna-alueille ei päästy. Yläpohjatilan tarkastukset tehtiin pääosin ottamalla va-
lokuvia kattoluukkujen kohdilta. Tarkastuksen perusteella kattovasojen alapintaan on naulattu 
raakalauta, jonka päälle on ripustettu lastulevy tms. tuulenohjaimeksi. Rakenteessa on toimiva 
tuuletusväli lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa levyjen päällä on puhallusvillaa.   

  

Kuva 4.8.5 ja 4.8.6 Kuvat otettu luokkatilan 235 lähettyvillä olevan kattoluukun kohdalta. Kattovasojen vä-
lissä on tuulenohjaimena lastulevyä. Puhallusvillaa on paikoin puhallettu ruodelaudan ja tuulenohjaimen 
väliin.    

 
Rivipeltikatteen alapuolella ei ole bitumihuopaa tai aluskatetta. Tästä johtuen peltikatteen ala-
pintaan kondensoituva kosteus rasittaa ajoittain yläpohjatilan rakenteita ja lämmöneristettä.  
Kattoruoteet ja kattovasat olivat kuitenkin tarkastetuilta osin hyväkuntoisia, eikä niissä ha-
vaittu kosteusjälkiä.  
 
Tilan 235 läheisyydessä olevasta kattoluukusta tehdyn tarkastelun perusteella seinäraken-
teessa todettiin kosteusjälkiä ja puhallusvillan päällä todettiin neulasia (kuva 4.8.8). Myös ve-
sikatteella todettiin runsaasti neulasia ja sammal- / jäkäläkasvustoja. Vesikatteella olevat kas-
vustot nopeuttavat mm. maalipinnan vaurioita (kuva 4.8.7).  
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Kuva 4.8.7 ja 4.8.8 Luokkatilan 235 lähettyvillä oleva kattoluukku. Luokkatilaa vasten olevassa seinässä on 
näkyvissä kalkkihärmettä jne., mikä on merkki siitä, että rakenteessa on/ on ajoittain ollut kosteutta. Vesi-
katteella on runsaasti neulasia ja sammal- / jäkäläkasvustoa.    

 
Musiikki-/ kuvaamataidon luokan yläpuolella sijaitsevasta kattoluukusta jatkettiin yläpohjati-
lan tarkastusta. Tältäkin osin kattovasojen alapuolella oli tuulenohjaimia. Katon puurakenteet 
olivat hyväkuntoisia. Yläpohjatilaan pääsee korvausilmaa sivuräystäältä (kuvat 4.8.9 ja 4.8.10). 

 

  

Kuva 4.8.9 ja 4.8.10 Kuvaamataidon luokan yläpuolella sijaitsevan kattoluukun kohdalta tehty tarkastus. 
Kattovasojen alapuolella on lastulevyä tuulenohjaimena (punainen nuoli). Yläpohjatilaan kulkeutuu kor-
vausilmaa sivuräystäältä räystäsaluslautojen välistä (oranssi nuoli). Yläpohjatilan puurakenteet olivat hy-
väkuntoisia.  

 
2-kerroksisen osan yläpohja tarkistettiin kattoluukun kohdalta. Yläpohjatilan tuuletusta on te-
hostettu yläpohjatilan korkeimpaan kohtaan asennetuilla poistoilmahormeilla (kuvat 4.8.11 ja 
4.8.12). Myös tässä osiossa puurakenteet olivat tarkastetuilta osin hyväkuntoisia.   
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Kuva 4.8.11 ja 4.8.12. Katon korkeimmalla kohdalla on poistoilmahormeja.  
 

Yläpohjarakenne tarkastettiin huonetilojen 230 ja 235 kohdalta. Rakenne tarkastettiin alhaalta 
ylöspäin. Rakenne oli seuraavanlainen:  

• betoni 23 cm  

• mineraalivilla (M14, M16) 
 
Mineraalivilloissa ei todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa. Yläpohjalaatta on noin 23 
cm paksu. Holvin läpi ei käytännössä ole ilmavuotoja sisätiloihin muualta kuin holvin läpivien-
tien kohdalta. Peruskorjauksen yhteydessä holvin läpivientien tiiveys kannattaa varmistaa. Mi-
käli yläpohjaan lisätään lämmöneristettä, tulee varmistua, ettei reunatuuletuksen ja yläpohjan 
tuulettumisen toimintaa heikennetä.    
 

 Vesikatteen kunto  
Vesikate on pääosin hyväkuntoinen. Katteessa todettiin kuitenkin vähäisiä puutteita sekä al-
kuperäisen osan että 1987 laajennusosan osalta. Selkeimmät puutteet todettiin liitoskohdissa. 
Saumaukset olivat hapertuneet ja pellin ylösnostot puuttuivat paikoin kokonaan. Tällaisissa 
kohdissa riski veden pääsystä rakenteisiin on suuri (kuvat 4.8.13 ja 4.8.14).  

  

Kuva 4.8.13. Pellin ylösnosto on paikoin jätetty 
kokonaan tekemättä.    

Kuva 4.8.14. Saumaukset ovat paikoin puutteel-
lisia.   

 
Sekä alkuperäisen osan että 1987-laajennusosan katteessa on paikoin oksia, neulasia ja sam-
mal- / jäkäläkasvustoa. Kasvustot vaurioittavat katteen maalipintaa, minkä vuoksi katteet tu-
lee puhdistaa (kuvat 4.8.15 ja 4.8.16).   
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Kuvat 4.8.15 ja 4.8.16. Alkuperäinen osa, katteella on sammal- / jäkäläkasvustoa.  
 

4.9 Vanhat ulkoseinät, nykyiset väliseinät  

Entisissä ulkoseinissä, nykyisissä väliseinissä ei pääosin ollut normaalista poikkeavaa mikro-
bistoa. Alkuperäisosan länsipäädyn kunnon varmistamiseksi rakenteesta suositellaan otet-
tavaksi muutama lisänäyte.  
 
Alkuperäisosan länsipäädyssä on vanhaa ulkoseinärakennetta, joka toimii nykyään väliseinänä.  
Kyseisen väliseinän rakenne tarkistettiin luokan 237 puolelta (R32). Rakenne oli seuraavanlai-
nen:  

• tiili 6 cm  

• ilmaväli 13 cm  

• vanhan ulkoseinän sisäkuori (tiili) 

• paperipäällysteinen mineraalivilla (paperin toinen puoli on tervattu tms. (M21, PAH5, 

ASB5) 
• tiili + tasoite  

 
Seinärakenteeseen on jätetty vanhat lämmöneristeet (kuva 4.9.1). Mineraalivillassa ei todettu 
poikkeavaa mikrobistoa, villan pinnassa olevassa paperissa ei ollut asbestia ja sen PAH-yhdis-
teiden määrä oli vähäinen. Länsipäädyn vanhasta ulkoseinästä otettiin näyte myös tiloista 201 
ja 102. Näytteissä ei todettu poikkeavaa mikrobistoa (M20, M29).  
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Kuva 4.9.1 Alkuperäisiin ulkoseiniin (nykyisiin väliseiniin) on jätetty mineraalivillaa.  
 
 

Alkuperäisosan itäpäädyn ja 1987-laajennusosan välissä oleva vanha ulkoseinärakenne tarkas-
tettiin. Tarkastus tehtiin luokkatilasta 209. Rakenne oli seuraavanlainen:  

• tasoite + tiili 16 cm (vanhan ulkoseinän sisäkuori) 

• paperipäällysteinen mineraalivilla (M7) 

• tiiliseinä (vanha kantava tiiliseinä, ei läpiporausta) 
 
Alkuperäisosan länsipäädyn rakenteissa ei todettu normaalista poikkeavaa mikrobistoa. Län-
sipäädyn vanhat lämmöneristeet ovat hyväkuntoisia.  Rakennuksen itäpäädystä otettiin vain 
yksi näyte ja siinä todettiin viite vauriosta. Luultavasti länsipäädyn rakenteen kunto on pääosin 
vastaava, kuin itäpäädynkin, jolloin kyseessä olisi muista näytteistä poikkeava yksittäinen tu-
los. Koska länsipäädystä otettiin vain yksi materiaalinäyte, ei voida poissulkea kyseisen päädyn 
mahdollisesti huonompaa kuntoa. Tämän vuoksi länsipäädystä suositellaan otettavaksi lisää 
materiaalinäytteitä.  

4.10 Yhteenveto mikrobinäytteistä  

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto tehdyistä mikrobitutkimuksista. Näytetulokset on 
lajiteltu kerroksen ja rakenteen mukaan ja ne on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Mikrobinäytteitä 
otettiin yhteensä 35 kpl, niistä yhdessätoista todettiin aktiivista mikrobikasvustoa tai poikkea-
vaa lajistoa.  
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Taulukko 4. Yhteenveto mikrobitutkimuksista alkuperäinen osa 

 
 
Alkuperäisessä osassa eniten materiaalivaurioita todettiin kellarissa, jossa mikrobikasvustoa 
todettiin putkikanaalissa, maanvastaisessa seinässä ja sokkelin halkaisussa. Ensimmäisessä 
kerroksessa aktiivista mikrobikasvustoa ei todettu, mutta välipohja-, ulkoseinärakenteessa ja 
vanhassa ulkoseinärakenteessa todettiin viite vauriosta. Näiden osalta paikalliset mikrobivau-
riot ovat mahdollisia.  
 

Taulukko 5. Yhteenveto mikrobitutkimuksista 1987- laajennusosa 

 

 

 
1987-laajennusosassa aktiivista mikrobikasvustoa todettiin maanvaraisen laatan päälle koola-
tussa puulattiassa, keittiön ulkoseinärakenteessa sekä toisen kerroksen eteläpäädyn seinära-
kenteessa.  
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5 Sisäilmatutkimukset 

5.1 Painesuhteet 

Alkuperäisosa oli pääosin lievästi alipaineinen ja 1987-laajennusosa oli pääosin ylipaineinen 
ulkoilman suhteen. 1987-laajennusosaan ei mittausjaksolla tilojen ylipaineisuuden vuoksi 
kulkeutunut ilman epäpuhtauksia rakenteista. 
 
Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa teh-
tiin n. 2 viikon kestoisia paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli, minkä lisäksi 
mitattiin paine-eroa lämmönjakohuoneen ja aulan välillä. 
 
Alkuperäisen osan kellarikerros oli pääosin lievästi alipaineinen ulkoilman suhteen.  Ensimmäi-
nen kerros oli keskimäärin nollapaineinen, paine-ero vaihteli pääosin välillä ±5 Pa. Alkuperäi-
sessä osassa on tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita, minkä vuoksi luokkien välillä paine-eroissa 
voi olla eroavaisuuksia. Lämmönjakohuone oli keskimäärin noin 3 Pa alipaineinen aulan suh-
teen. Lämmönjakohuone oli kuitenkin viikonloppuna ylipaineinen aulatilan suhteen.  
 
1987-laajennusosan kellarikerros oli keskimäärin noin 2 Pa alipaineinen ulkoilman suhteen. 
Ensimmäinen ja toinen kerros olivat ylipaineisia ulkoilman suhteen. Toinen kerros oli keski-
määrin 6 Pa ylipaineinen, sen paine-ero vaihteli pääosin välillä 0–15 Pa.  
 
Taulukossa 6 on esitetty kooste paine-eroseurantamittauksista. Kuvissa 5.1.1- 5.1.4  on esi-
tetty muutamia paine-eromittauskuvaajia.  Kaikki paine-eroseurantamittauskuvaajat on esi-
tetty liitteissä 6. 
 

Taulukko 6. Yhteenveto paine-eroseurantamittausten tuloksista. 

Raken-
nusosa Tila Kerros 

mittari Paine-ero, 
(keskiarvo) Paine-eron pysyvyys 

Tuloksen 
tulkinta 

alkup. osa 114-ulos kellari PE2 -3 lievää vaihtelua normaali 

 
alkup. osa 209-ulos 1 

 
PE8 -1 

 
lievää vaihtelua 

 
normaali 

 
alkup. osa 237-ulos 1 

 
PE9 0 

 
lievää vaihtelua 

normaali 

alkup. osa 122–119 kellari PE3 -3 lievää vaihtelua normaali 

1987-osa 005-ulos kellari PE10 -2 lievää vaihtelua normaali 

1987-osa 155-ulos 1 PE5 +5 merkittävää vaihtelua poikkeava 

1987-osa 142-ulos 1 PE4 +5 merkittävää vaihtelua poikkeava 

1987-osa 142-ulos 2 PE6 +6 merkittävää vaihtelua poikkeava 
 

 
 
Alkuperäisen osan painesuhteet olivat yleisten tavoitteiden mukaisia lämmönjakohuonetta lu-
kuun ottamatta, sillä se on viikonloppuisin ylipaineinen aulatilojen suhteen. Ilmanvaihdon 
yleisten periaatteiden mukaan ilman tulisi liikkua puhtaista tiloista kohti likaisia tiloja. Läm-
mönjakohuoneessa todettujen epäpuhtauksien vuoksi tilan tulisi olla jatkuvasti alipaineinen 
aulan suhteen. 
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Kuva 5.1.1. Alkuperäisen osan kellarikerros on pääosin alipaineinen ulkoilman suhteen,  tila on ajoit-
tain ylipaineinen päiväsaikaan.    
 

Kuva 5.1.2. Alkuperäisen osan ensimmäisen kerroksen tila 209 on keskimäärin nollapaineinen ulkoil-
man suhteen. Tilan painesuhde vaihtelee pääosin välillä ± 5 PA.    
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Kuva 5.1.3. 1987-osan kellarikerros on keskimäärin noin 2 Pa alipaineinen ulkoilman suhteen. Tilan 
painesuhde vaihtelee pääosin välillä ± 5 PA.     

 

Kuva 5.1.4. 1987-osan toinen kerros on keskimäärin noin 6 Pa ylipaineinen ulkoilman suhteen. Tilan 
painesuhde vaihtelee pääosin välillä 0–15 PA.     

 
Tulkinta paine-eroseurantamittauksista: 
1987-osa oli mittausjaksolla keskimäärin lievästi ylipaineinen ulkoilman suhteen ensimmäi-
sessä ja toisessa kerroksessa. Rakennuksen ylipaineisuus johtuu ilmanvaihdosta. Mikäli raken-
nuksen ylipaineisuus johtuu ilmanvaihdon toiminnasta, tulee asumisterveysasetuksen sovel-
tamisohjeen mukaan ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. 
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5.2 Teolliset mineraalikuidut 

Geeliteippinäyttein otetuissa sisäilman laskeumanäytteissä toimenpideraja ylittyi 1987- 
osan kellarikerroksesta otetussa näytteessä, kuitulähteet tulee selvittää. IV-kanavissa ja tu-
loilmakoneessa TK05 todettiin normaalista poikkeavia määriä kuituja sekä koholla olevia 
kuitumääriä. IV-järjestelmään tulee tehdä kuitukartoitus.  
 
Rakennuksessa suoritettiin teollisten mineraalikuitujen mittauksia kahden viikon laskeuma-
näytteillä. Tämän lisäksi mitattiin kuitupitoisuuksia tuloilmakanavista. Mittaustulosten yh-
teenveto on esitetty taulukossa 7.  
 

Taulukko 7. Yhteenveto kuitumittaustuloksista. 

Rakennusosa Tila Näytetunnus 

Kuidut 

Tulokanava Huonepinnat 

Liite 6 Liite 5 

alkuperäinen osa 104 K1 - < 0,07 

alkuperäinen osa 114 K2 - < 0,20 

1987-osa 155 K3 - < 0,07 

1987-osa 142 K4 - < 0,07 

alkuperäinen osa 207 K6 - < 0,07 

1987-osa 230 K7 - < 0,07 

1987-osa 233 K8 - < 0,20 

1987-osa 5 K9 - 0,79 

alkuperäinen osa 172 TK1 21 - 

1987-osa 141 aula TK2 38 - 

alkuperäinen osa 209 (TK05) TK3 19 - 

1987-osa 226 aula TK4 46 - 

1987-osa 12 TK5 21 - 
 

 
Sisäilmanäytteissä ei todettu toimenpiderajan ylittäviä määriä teollisia mineraalivillakuituja lu-
kuun ottamatta 1987-osan huonetilasta 5 otettua näytettä, jossa kuituja todettiin erittäin 
suuri määrä. Näytteen osalta Asumisterveysasetuksessa säädetty toimenpideraja ylittyi sel-
västi. Tilaa palvelevassa ilmanvaihtokanavassa ei kuitenkaan todettu normaalista poikkeavia 
määriä kuituja. Ilmanvaihtokanavan lisäksi kuituja saattaa irrota esim. tuloilmapäätteiden ta-
sauslaatikoiden äänenvaimentimista. Ilmanvaihtojärjestelmän lisäksi kuitulähteenä ovat kella-
ritilan katossa olevat mineraalivillaa sisältävät äänenvaimennuslevyt (kuva 5.2.1). Poikkeavan 
suuren kuitupitoisuuden syy tulee selvittää.  
 
Ilmanvaihtokanavissa todettiin poikkeava määrä kuituja mittapisteissä TK2 ja TK4. Muiden il-
manvaihtokanavista otettujen näytteiden osalta kuitumäärät vastasivat TTL:n viitearvoaineis-
tossa ilmanvaihtokanavissa keskimäärin esiintyvää määrää 10–30 kuitua/ cm². Ilmanvaihtojär-
jestelmän kuitulähteet tulee kartoittaa. IV-järjestelmästä voi vapautua teollisia mineraalivilla-
kuituja esim. IV-koneen ääniloukuista ja IV-laitteiden äänenvaimentimista.  
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Kuva 5.2.1. 1987-osan kellaritila, äänenvaimennuslevyjen suojaamattomat reunapinnat ovat teollis-
ten mineraalikuitujen lähteitä.  

5.3 Sisäilmaolosuhteet  

Lämpötila 
Sisäilman olosuhteita (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) mitattiin kah-
den viikon seurantana tiloissa 5, 114, 142, 155, 207, 227 ja 230. Olosuhdemittausten aikana 
koulu oli normaalikäytössä. Lämpötilat täyttivät mittausjaksolla Asumisterveysasetuksessa esi-
tetyt vaatimukset kaikkien muiden tilojen paitsi 1987-osan kellarikerroksessa sijaitsevan tilan 
005 osalta, jossa lämpötila oli ajoittain alle 20 astetta (kuvat 5.3.1–5.3.2). Silloin kun tilassa oli 
käyttäjiä, tilan lämpötila ylitti pääosin 20 astetta.   
 

 

Kuva 5.3.1. Tila 207, huonelämpötila on mittausjakson ajan välillä 20…22 astetta Celsiusta.  
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Kuva 5.3.2. Tila 005, huonelämpötila laskee käyttöajan ulkopuolella alle 20 asteeseen.  

 
 
Sisäilman suhteellinen kosteus  
Sisäilman suhteelliset kosteudet vaihtelivat kaikissa tiloissa n. RH 25–60 %, mikä on mittaus-
ajankohtaan nähden tavanomaista (kuva 5.3.3). 

 

Kuva 5.3.3. Tila 142, sisäilman suhteellinen kosteus seuraa ulkoilman kosteutta. Sisäilman RH oli mit-
tausjaksolla välillä RH 25…55 %.  

 
Hiilidioksidipitoisuus 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet olivat mittausjaksolla selvästi alle toimenpiderajan. Hiilidiok-
siditasot jäivät kaikissa mitatuissa tiloissa pääosin alle 900 ppm tason. Hiilidioksiditasojen pe-
rusteella tilojen ilmanvaihto on riittävää (kuva 5.3.4).  
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Kuva 5.3.4. Tila 155, huoneilman hiilidioksidipitoisuus jäi pääosin alle 900 ppm tason.   

5.4 LVI-järjestelmien ja teknisten tilojen tutkimukset 

Alkuperäisen osan teknisissä tiloissa todettiin runsaasti erilaisia epäpuhtauksia, kuten as-
bestia, kosteusvaurioita ja öljyn hajua. Myös 1987-osan IV-konehuoneessa todettiin run-
saasti epäpuhtauksia. 1987-osan raitisilmakammion toteutus on puutteellinen. Kyseisen 
osan ilmavirrat eivät tarkistetuilta osin vastanneet suunniteltuja. Alkuperäiseen osaan on 
jätetty vanhat IV-kanavat, niistä voi kulkeutua ilman epäpuhtauksia oleskelutiloihin. 1987-
osan käytävillä olevien IV-putkien ja alakattolevyjen päällä on runsaasti pölyä.  
 
Alkuperäisessä osassa on luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita. Laajennusosassa on keskitetty 
tulo- poistoilmanvaihtojärjestelmä. Yhtenä mittarina ilmanvaihdon riittävyyden arviointiin 
käytettiin ilman olosuhdemittausten ja paine-eroseurantojen tuloksia. Hiilidioksidimittausten 
perusteella tilojen ilmanvaihto on riittävää (ks. kappaleet 5.1 ja 5.3). Painesuhteiden perus-
teella 1987-osan ensimmäinen ja toinen kerros olivat ylipaineisia ulkoilman suhteen. 1987- 
osassa tehtiin muutamasta tilasta ilmamäärämittauksia. Mittaustulokset on koottu tauluk-
koon 8. Toisessa kerroksessa tehtyjen ilmavirtamittausten mukaan tuloilmavirran määrä oli 
huomattavasti suurempi, kuin poistoilmavirran määrä, mikä tukee paine-eromittausten tulok-
sia. Tilojen 230, 231 ja 233 suunnitellut ilmamäärät ovat ±150 l/s, mitatut ilmamäärät poikke-
sivat rajusti suunnitelluista. Tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen ilmanvaihdon sää-
döt tulee tarkastaa. Mikäli tilojen tulo- / poistoilmamääriä ei saada säädettyä suunniteltuihin 
arvoihin, ilmanvaihtojärjestelmässä on luultavasti jokin häiriö, joka vaatii korjausta tai järjes-
telmän osittaista uusimista.  
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Taulukko 8. Yhteenveto ilmavirtamittauksista. Mittaukset tehtiin Swema Flow 126 ilmavirta-
mittarilla.  
 

 

 
1987 osan tiloja palvelee kolme tulo-/ poistoilmanvaihtokonetta. Koneiden palvelualueita ovat 
kellarikerroksen kerhotilat, ruokailu- ja keittiötilat sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen ope-
tustilat. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat kellarikerroksen tilassa 015. Koneilla on yhteinen raitisil-
makammio. Raitisilmakammion ulkoilmasäleikkö sijaitsee keittiötilojen läheisyydessä takapi-
halla, noin kahden metrin korkeudella asfaltin pinnasta (kuva 5.4.3). Raitisilmasäleikössä oli 
lehtiä yms. Säleikkönä on ulkoilmasäleikkö, eikä lumisäleikköä, minkä vuoksi raitisilmakammi-
oon voi ajoittain päästä kosteutta. Raitisilmakammion seinämillä on suojaamatonta mineraa-
livillaa (kuva 5.4.4). Mineraalivilla on mustunutta. Mineraalivillassa saattaa olla paikallisia kos-
teusvauriota. Lisäksi mineraalivillakuituja voi kulkeutua kammion seinämiltä IV järjestelmään. 
Yhtenä tutkimuspäivänä 1987-osan luokkatiloissa todettiin pakokaasun hajua. Pakokaasun 
haju aiheutui polttomoottorikäyttöisistä lehtipuhaltimista. Yleensä raitisilmakammiot on sijoi-
tettu ylemmäs, jotta järjestelmään kulkeutuva pölyn ja muiden epäpuhtauksien määrä olisi 
vähäisempi. Raitisilmakammiossa ei tule olla kosteusvaurioita, eikä siitä tule irrota epäpuh-
tauksia IV- järjestelmään. Raitisilmakammion kunto suositellaan tutkittavaksi. Mikäli mahdol-
lista, raitisilmakammiota tulisi korottaa.   
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Kuva 5.4.3. 1987- laajennusosa, raitisilmakammio 
sijaitsee noin 2 metrin korkeudella maanpinnasta.  

Kuva 5.4.4. Raitisilmakammion seinämillä on suojaa-
matonta mineraalivillaa. Raitisilmasäleikön edessä ei 
ole lumisäleikköä, minkä vuoksi kammioon pääsee 
ajoittain kosteutta.   

 
1987- osan ilmanvaihtokonehuoneen seinäpinnoilla on äänenvaimennusmateriaalina mine-
raalivillaa, sen päällä on reikäpeltilevyä. Reikäpellin ja mineraalivillan välissä ei ole suojakan-
gasta, minkä vuoksi mineraalikuituja pääsee huoneilmaan (kuva 5.4.6). Tilassa on myös verk-
kovillalla päällystettyjä putkia (kuva 5.4.5), joista voi irrota mineraalikuituja. IV-konehuoneen 
maanvastaiseen seinään on tehty tarkastusluukku, josta pääsee alapohjatilaan. Kyseisessä 
kohdassa alapohjassa on osio, johon on jäänyt suunnittelematon ilmatila. Tilassa oli mikrobi-
peräistä hajua. Tilasta tulisi poistaa orgaaniset materiaalit, siihen tulisi järjestää ilmanvaihto ja 
se tulisi alipaineistaa, jotta epäpuhtauksia ei pääse leviämään ympäröiviin tiloihin (kuvat 5.4.7 
ja 5.4.8).  
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Kuvat 5.4.5. IV-konehuoneessa on verkkovillalla 
päällystettyjä kanavia.  

Kuvat 5.4.6. Iv-konehuoneen seinällä on mineraa-
livillaa, sen päällä on peltinen reikälevy. Teollisia 
mineraalikuituja pääsee kulkeutumaan IV-kone-
huoneeseen.  

 
IV-konehuoneen maanvastaiseen seinään on tehty luukku, josta pääsee alapohjaan. Alapohjan 
täyttöihin on jätetty pieniä määriä orgaanista ainesta, kuten laudan kappaleita jne. (kuvat 
5.4.7-5.4.8).  

 

 

Kuvat 5.4.7 ja 5.4.8. IV-konehuoneen maavastaiseen seinään on tehty luukku, josta pääsee alapohjati-
laan. Alapohjatilassa todettiin orgaanisia materiaaleja, kuten lautaa.  Tilassa oli mikrobiperäistä hajua.  
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1987-osassa runkokanavat kulkevat käytävätiloissa. Käytävillä on alaslaskettuja kattoja. Ne ei-
vät kata koko käytävän pinta-alaa, sillä seinän vierustoilla ei ole alakattolevyjä. Tämän vuoksi 
alakattolevyjen ja IV-kanavien päälle kertyy tavanomaista enemmän pölyä yms. (kuvat 5.4.9 ja 
5.4.10). Katon alaslaskutilasta pääsee kulkeutumaan pölyä oleskelutiloihin. Katon alaslaskuti-
lat tulee puhdistaa. Peruskorjauksessa alakatot suositellaan katettavaksi koko käytävän pinta-
alalta.  
 
 

  

Kuvat 5.4.9 ja 5.4.10. 1987-laajennusosa, Seinän vierustalta pääsee kulkeutumaan pölyä katon alas-
laskutilaan. IV-kanavien yläpinnat olivat pölyisiä. Epäpuhtauksia kulkeutuu alaslaskutilasta käytäväti-
loihin ilmavirtausten kuljettamana.  

 
 
Alkuperäisessä osassa on luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita. Luokan 209 ilmanvaihtokone 
(TK5) tarkistettiin (kuvat 5.4.11 ja 5.4.12). Koneen puhallinkammiossa todettiin pieniä määriä 
teollisia mineraalikuituja (TK3).  Koneessa on pyörivä lämmönsiirrin, minkä vuoksi jäteilmavir-
rasta voi kulkeutua pieniä määriä teollisia mineraalikuituja tuloilmaan. Jäteilmavirran kuitu-
määrään voidaan vaikuttaa vaihtamalla poistoilmasuodattimet säännöllisesti tai tekemällä ko-
neeseen kuitusaneeraus. Alkuperäisen osan sisäilmassa ei havaittu poikkeavia määriä kuituja, 
minkä perusteella IV-koneesta ei vapaudu merkittäviä määriä teollisia mineraalikuituja sisäil-
maan.  
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Kuva 5.4.11. Luokka 209, luokkakohtaien ilman-
vaihtokone TK5.    

Kuva 5.4.12. Koneen TK5 puhallinkammion on siisti. 
Kammion pohjalta todettiin pieniä määriä teollisia 
mineraalikuituja (TK3).  

 
Alkuperäisen osan vanhat IV-kanavat on jätetty purkamatta (Kuvat 5.4.13 ja 5.4.14). Vanhoissa 
kanavissa todettiin runsaasti pölyä ja niissä todettiin vähäistä ilman virtausta, mikä tarkoittaa 
sitä, että vanhasta järjestelmästä saattaa kulkeutua ilman epäpuhtauksia oleskelutiloihin. Käy-
töstä poistetun järjestelmän tulo-/ ja poistoilmapäätteet oli pistokokeenomaisen tarkastelun 
perusteella tukittu.  Päätteiden tiiveys kannattaa kuitenkin varmistaa. Lisäksi kannattaa tarkis-
taa, että puhdistusluukut ja palopellit ovat suljettuina ja kanavat on tulpattu. Mikäli peruskor-
jauksen yhteydessä tehdään muutoksia alakattoon, vanhat IV-kanavat kannattaa poistaa.  
 

  

Kuvat 5.4.13 ja 5.4.14. Alkuperäinen osa, vanha IV-järjestelmä on jätetty paikalleen. Kanavissa on pölyä ja 
likaa ja kanavissa todettiin vähäistä ilman liikettä. Vanhasta IV-järjestelmästä ei saa kulkeutua ilmaa oles-
kelutiloihin.  
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Alkuperäisen osan lämmönjakohuoneen lämmönlähde on muutettu öljypolttimesta kauko-
lämmön lämmönsiirtimeen (kuva 5.4.15).  Tässä yhteydessä vanha hormi on purettu. Vanha 
öljysäiliö on jätetty säiliöhuoneeseen. Kyseinen huone sijaitsee pihakannen alapuolella. Öl-
jysäiliöhuoneen kattopinnoilla on kosteusvauriojälkiä (kuva 5.4.16). 
 

  

Kuva 5.4.15. Rakennus on kaukolämmössä.   Kuvat 5.4.16 Säiliöhuone sijaitsee pihan alapuolella. 
Säiliöhuoneen katossa on kosteusvauriojälkiä.  

 
Alkuperäisen osan lämpökeskuksessa todettiin runsaasti epäpuhtauksia, kuten betoniraken-
teeseen imeytyneitä öljyjä, asbestia sisältäviä putkieristeitä (kuvat 5.4.17 - 5.4.20), maanvas-
taisia lämmöneristeitä ja korjaamattomia kosteusvaurioita. Epäpuhtauksista johtuen tekninen 
tila tulee alipaineistaa käytävätilojen suhteen.  
 

  

Kuvat 5.4.17 ja 5.4.18. Lämpökeskus, tilassa on rikkinäisiä asbestieristeitä.  
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Kuva 5.4.19 ja 5.4.20. Lämpökeskuksen betonilattiaan on imeytynyt öljyjä.  Lämpökeskuksen pinnoilla on 
korjaamattomia kosteusvaurioita.    

6 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella on arvioitu poikkeavan altistumisen todennäköisyyttä 
tutkituille altisteille rakennusosittain. Altistumisolosuhteiden arviointi on toteutettu Työter-
veyslaitoksen ohjeistusta soveltaen (Työterveyslaitos 2017). Altistumisolosuhteiden arvio on 
tehty ensisijaisesti työterveyshuollon käyttöön haittatekijöiden terveydellisen riskin arvioi-
miseksi. Koska kaikkiin tutkittuihin tiloihin on sovellettu yhtenäistä arviointiasteikkoa, voidaan 
tiloja luokitella tämän perusteella. 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 asiantun-
tijoita ja ammattihenkilöitä, siten kuin siitä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001/5 §).  
 
Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan ennen terveydellisen merkityksen arviointia on selvitet-
tävä altistumisolosuhteet rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan johdolla. Terveydel-
lisen merkityksen arviointia ei voida tehdä ilman altistumisolosuhteisiin liittyviä tietoja. Altis-
tumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan huo-
mioon rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden 
vaikutus sisäilmaston laatuun. Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioidaan päästölähtei-
den laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien leviämi-
seen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet. Arvioon tulee sisältyä seuraavat 
tekijät: 
 

1. Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi 
2. Ilmayhteydet ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteistä sisäilmaan  
3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun 
4. Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet 
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Altistumisolosuhteiden arvioinnissa ei oteta kantaa tilojen käyttöön ja niissä vietettyyn aikaan 
(altistumisaika). Nämä huomioidaan työterveyslääkärin johdolla tehtävässä terveydellisen ris-
kin arvioinnissa. 
 
Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella on arvioitu rakennusosittain altistumisen todennäköi-
syyttä mikrobeille (kappale 6.1) sekä teollisille mineraalikuiduille (kappale 6.2). Altistumisto-
dennäköisyyden arviointi on esitetty taulukoissa, joissa vaurioiden/epäpuhtauslähteiden laa-
juutta kuvaavat arviointikriteerit on sijoitettu pystyakselille ja ilmayhteyden merkitsevyys 
vaaka-akselille.  
 
Altistumisen todennäköisyys on esitetty neliportaisella asteikolla: 

• Poikkeava altistuminen on epätodennäköistä, taulukossa vihreä pohjaväri 

• Poikkeava altistuminen on mahdollista, taulukossa keltainen pohjaväri 

• Poikkeava altistuminen on todennäköistä, taulukossa oranssi pohjaväri 

• Poikkeava altistuminen on erittäin todennäköistä, taulukossa punainen pohjaväri 

Asteikolla tasolle 1 sijoittuva rakennus vastaa selvästi tavanomaista paremmassa kunnossa 
olevaa vanhempaa rakennusta tai uutta hyvin tehtyä rakennusta, jossa on jo rakennusvai-
heessa kiinnitetty huomiota puhtauteen, kosteudenhallintaan ja rakenteiden tiiveyteen.  

6.1 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 paine-
suhteisiin ja todettujen ilmavuotojen (RT 14-11197) merkittävyyteen.  
 
Rakenteista otetuista 35 materiaalinäytteestä yhdessätoista esiintyi poikkeavaa mikrobistoa. 
Merkittävimpiä puutteita rakenteiden kunnossa ja sisäilmassa todettiin alkuperäisen osan kel-
laritilassa. 1987-laajennusosassa merkittävin puute rakenteiden kunnossa todettiin teknisessä 
tilassa, jossa lattiarakenteena on maanvastaiselle laatalle puukoolattu puulattia. Lisäksi mik-
robivaurioita todettiin keittiön ulkoseinärakenteessa ja toisen kerroksen eteläpäädyn ulkosei-
närakenteessa. Painesuhteiden osalta alkuperäisosa oli pääosin lievästi alipaineinen ja 1987-
laajennusosa pääosin ylipaineinen ulkoilman suhteen. 
 
Altistumisolosuhdearviot on tehty erikseen alkuperäiseen osan kellaritilaan ja muuhun alku-
peräiseen osaan ja 1987-laajennusosaan (taulukot 8–11). Tulosten perusteella arvioidaan, että 
alkuperäisosan kellaritiloissa altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on erittäin todennäköistä 
(taulukko 9). Alkuperäisosan muissa osissa altistuminen on mahdollista (taulukko 10) ja 1987-
laajennusosassa epätodennäköistä (taulukko 11). 
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Taulukko 9. Altistumisolosuhdearvio, alkuperäisen osan kellaritila, altistuminen mikro-
biepäpuhtauksille on erittäin todennäköistä.  
 

Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot raken-
teissa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

        

3. Laaja-alainen mikrobivaurio raken-
teissa 

   
erittäin toden-
näköinen 

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivaurioita 
rakenteissa 

       

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mikro-
bivaurioita 

       

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
Putkikanaalissa ja maanvastaisissa sei-
nissä on laaja-alaisia mikrobivaurioita. 
Rakennus on lievästi alipaineinen ulkoil-
man suhteen.  Vaurioituneista raken-
teista on merkittäviä ilmavuotoja sisäil-
maan.  

1. Ei ilmavuotoja, 
ei merkittävää 
paine-eroa raken-
teen yli 

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

3. Vähäisiä ilma-
vuotoja raken-
teista ja raken-
nus on alipainei-
nen 

4. Merkittävät il-
mavuodot ra-
kenteista tai 
merkittävä mik-
robivaurio sisä-
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-
näköinen 

 
 
Taulukko 10. Altistumisolosuhdearvio alkuperäiselle osalle kellaria lukuun ottamatta, altistu-
minen mikrobiepäpuhtauksille on mahdollista. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot rakennuk-
sessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

        

3. Laaja-alainen mikrobivaurio rakennuk-
sessa 

    

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivaurioita 
rakenteissa 

       

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mikro-
bivaurioita 

      mahdollinen 

Altistuminen mahdollista.  
Rakenteissa ei ole todettuja mikrobivau-
rioita. Rakennus on ajoittain lievästi ali-
paineinen. Rakenteista on merkittäviä il-
mavuotoja sisäilmaan. 

1. Ei ilmavuotoja, 
ei merkittävää 
paine-eroa raken-
teen yli 

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

3. Vähäisiä ilma-
vuotoja raken-
teista ja raken-
nus on alipainei-
nen 

4. Merkittävät il-
mavuodot ra-
kenteista tai 
merkittävä mik-
robivaurio sisä-
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-
näköinen 
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Taulukko 11. Altistumisolosuhdearvio laajennusosalle, altistuminen mikrobiepäpuhtauksille 
on epätodennäköistä. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot rakennuk-
sessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

        

3. Laaja-alainen mikrobivaurio rakennuk-
sessa 

    

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivaurioita 
rakenteissa 

 epätodennäköi-
nen 

     

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mikro-
bivaurioita 

       

Altistuminen epätodennäköistä.  
Rakenteissa todettiin paikallisia mikrobi-
vaurioita. Rakenteista todettiin merkittä-
viä ilmavuotoja. Rakennuksen toinen ja 
kolmas kerros ovat kuitenkin jatkuvasti 
ylipaineisia ulkoilman suhteen. 

1. Ei ilmavuotoja, 
ei merkittävää 
paine-eroa raken-
teen yli 

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

3. Vähäisiä ilma-
vuotoja raken-
teista ja raken-
nus on alipainei-
nen 

4. Merkittävät il-
mavuodot ra-
kenteista tai 
merkittävä mik-
robivaurio sisä-
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-
näköinen 

6.2 Altistumisriski teollisille mineraalikuiduille 

Teollisten mineraalikuitujen osalta altistumisen arviointi perustuu näytetuloksiin ja kuituläh-
teiden merkittävyyteen. Kumpikin osa-alue on jaettu neljään portaaseen. Näytteenotossa 
huomioidaan geeliteippinäytteet sekä sisäpinnoille laskeutuneesta pölystä että tuloilmaka-
navista. Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittyminen geeliteippinäyttein vastaa luo-
kittelussa korkeinta porrasta. Kuitulähteiden määrän arvioinnissa huomioidaan rakennuksen 
sisäpinnoilla ja ilmanvaihtojärjestelmässä todetut kuitulähteet sekä voimakkaat ilmavuodot 
rakenteiden mineraalivillaeristeistä. 
 
1987-laajennusosan kellarikerroksen tilassa laskeumanäytteessä todettiin asumisterveysase-
tuksen toimenpideraja ylittävä määrä teollisia mineraalivillakuituja. Muiden näytteiden osalta 
kuituja ei todettu tai näytteissä todettiin yksittäisiä kuituja.  
 
Ilmanvaihtokanavissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä todettiin poikkeava määrä kuituja kah-
dessa näytteessä viidestä. Lopuissa kuitujen määrä oli koholla.  
 
Tulosten perusteella poikkeava altistuminen teollisille mineraalikuiduille 1987-laajennusosan 
kellarikerroksessa on erittäin todennäköistä (taulukko 12). Rakennuksen muissa osissa altis-
tuminen on mahdollista (taulukko 13). 
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Taulukko 12. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille 1987-osan 
kellarikerroksessa.   

Teolliset mineraalikuidut, näytteet         

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupi-
toisuudet teippinäytteissä 

    
erittäin toden-
näköinen 

  

3. IV-kanavanäytteissä runsaasti kui-
tuja, 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) 

       

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
Laskeumanäytteessä todettiin toimen-
pideraja ylittävä määrä kuituja, sisä-
pinnoilla on reunoiltaan pinnoittamat-
tomia äänenvaimennuslevyjä.   
  

1 Ei kuitulähteitä si-
säpinnoilla tai ilman-
vaihdossa, ei merkit-
täviä ilmavuotoja 

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: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-
näköinen 

 
 

Taulukko 13. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille rakennuksen 
muissa tiloissa.   

Teolliset mineraalikuidut, näytteet         

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupi-
toisuudet teippinäytteissä 

       

3. IV-kanavanäytteissä runsaasti kui-
tuja, pinnoilla alle toimenpiderajan 

    

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

  mahdollinen   

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

       

Altistuminen mahdollista.   
Laskeumanäytteissä todettiin yksittäi-
siä kuituja.  Kanavissa tai IV-koneessa 
kuitujen määrä oli paikoin koholla. Ää-
nenvaimennuslevyjen reunat ovat pai-
koin suojaamattomia. Ulkoseinän eris-
tetilasta on merkittäviä ilmavuotoja, 
mutta rakennus on ajoittain ylipainei-
nen.  

1 Ei kuitulähteitä si-
säpinnoilla tai ilman-
vaihdossa, ei merkit-
täviä ilmavuotoja 

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: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-
näköinen 
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7 Johtopäätökset 

Tutkittavana kohteena oli Jäkärlän koulutalo. Rakennuksen muodostaa 1958 rakennettu alku-
peräisosa sekä 1987 rakennettu laajennusosa. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakennuk-
sen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto peruskorjauksen suunnittelun tueksi sekä tehdä 
sisäilman laadun mittauksia. Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakennukseen tehtiin raken-
neavauksia ja tarkastusreikiä n. 50 kpl, joiden yhteydessä otettiin 35 kpl materiaalinäytteitä 
mikrobitutkimuksiin. Rakenneavausten paikat määräytyivät kosteuskartoituksen sekä tutki-
mussuunnitelmassa esitetyn riskikartoituksen perusteella. Tämän lisäksi selvitettiin rakennuk-
sen painesuhteita ja ilmavuotoreittejä todetuilta vaurioalueilta sisäilmaan sekä ilmanvaihdon 
toimintaa. Rakennuksen teollisten mineraalikuitujen lähteitä selvitettiin geeliteippinäyttein 
huonepinnoilta sekä tuloilmajärjestelmästä. Lisäksi tehtiin sisäilman olosuhdemittauksia.  
 
Merkittävimpiä puutteita rakenteiden kunnossa ja sisäilmassa todettiin alkuperäisen osan kel-
laritilassa. Alapohjarakenteessa todettiin mikrobivaurioitunut putkikanaali ja siitä todettiin il-
mayhteys sisäilmaan. Alapohjarakenteessa oli yleisesti kreosootin hajua. Tekstiililuokan puu-
lattian alapuolella todettiin vaurioituneita puurakenteita ja epämääräisiä täyttöjä ja niistä oli 
ilmayhteys sisäilmaan.  Maanvastaisissa seinissä todettiin sisäkuorimuurauksen takana mine-
raalivillaa, eriste oli mikrobivaurioitunutta. Sokkelihalkaisussa todettiin mikrobivaurioitunutta 
korkkilevyeristettä. Alkuperäisosan kellarikerros suositellaan kunnostettavaksi peruskorjauk-
sen yhteydessä.  
 
Alkuperäisosan ensimmäisessä kerroksessa ei ole merkittävää korjaustarvetta. Länsipäädyssä 
sijaitsevan laajennusosan tukimuurissa kiinni olevan ulkoseinärakenteen alaosassa todettiin 
puutteellisia rakenteita ja seinän lämmöneristeessä todettiin viite vauriosta, rakenne tulee 
kunnostaa. Perusmuurin sokkelihalkaisussa todettiin mikrobivaurioitunutta korkkilevyä. Mi-
käli sokkelihalkaisussa olevasta korkkilevystä todetaan jatkotutkimuksissa merkittäviä ilmayh-
teyksiä sisäilmaan, tulee rakennuksen sisävaippaan tehdä rakenteiden tiivistyksiä. Laajennus-
osien ja alkuperäisen osan välissä on vanhoja ulkoseiniä, jotka toimivat nykyään väliseininä. 
Alkuperäisosan länsipäädyn vanhasta ulkoseinärakenteesta otettiin 1 mikrobimateriaalinäyte, 
jossa todettiin viite vauriosta. Rakenteen kunnon selvittäminen edellyttää muutamaa lisänäy-
tettä.    
 
1987-laajennusosassa merkittävin puute rakenteiden kunnossa todettiin teknisessä tilassa, 
jossa lattiarakenteena on maanvastaiselle laatalle puukoolattu puulattia. Rakenteessa todet-
tiin mikrobivaurio ja rakenteesta oli suora ilmayhteys sisäilmaan.  Rakenne tulee remontoida 
peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi mikrobivaurioita todettiin keittiön ulkoseinärakenteessa 
ja toisen kerroksen eteläpäädyn ulkoseinärakenteessa. Keittiön osalta tulee tehdä lisäselvityk-
siä mikrobivaurion laajuuden ja korjausalueen laajuuden arvioimiseksi sekä korjaustavan mää-
rittämiseksi. Toisen kerroksen eteläpääty tulee kunnostaa peruskorjauksen yhteydessä.  
 
1987-laajennusosan ilmanvaihtojärjestelmässä todettiin teollisia mineraalivillakuituja, minkä 
vuoksi järjestelmään tulee tehdä kuitukartoitus. Ilmanvaihdon ilmamäärät eivät vastanneet 
suunniteltuja. Ilmanvaihtojärjestelmän kunto tulee selvittää. Tilan 005 sisäilman kuitumittauk-
sessa todettiin asumisterveysasetuksen toimenpideraja ylittävä pitoisuus teollisia mineraali-
villakuituja. Kellarikerroksessa on reunapinnoiltaan suojaamattomia äänenvaimennuslevyjä, 
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jotka toimivat kuitulähteenä. Lisäksi kuituja voi irrota esim. tuloilmapäätteen tasauslaatikosta, 
kuitulähteet tulee selvittää.  
 
Teknisissä tiloissa (lämpökeskus ja sitä palvelevat huoneet sekä IV-konehuone) todettiin run-
saasti epäpuhtauksia, kuten mineraalivillakuituja, rikkoontuneita asbestia sisältäviä eristeitä, 
kosteus- ja mikrobivaurioita sekä öljyn yms. hajua. Tekniset tilat tulee alipaineistaa muiden 
tilojen suhteen. 

8 Toimenpidesuositukset 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenvetona tutkimuksissa esiin nousseet toimenpidesuosituk-
set.  
 
Välittömästi tehtävät toimenpiteet: 

a) Koko rakennus ylipaineistetaan, jolla estetään rakenteissa olevien epäpuhtauksien 
kulkeutuminen sisäilmaan. Ylipaineisuuden pysyvyyttä seurataan jatkuvatoimisella 
paine-eroseurannalla. 

b) Kellarikerroksen putkikanaali alipaineistetaan, alipaineistuksen pysyvyyttä seura-
taan paine-eromittareilla.  

c) IV-järjestelmään tehdään kuitukartoitus 
d) Tilan 005 korkean kuitupitoisuuden syy selvitetään.  
e) Kellaritilan alapohjasta saattaa kulkeutua PAH-yhdisteitä sisäilmaan. Sisäilman PAH-

yhdisteiden pitoisuus suositellaan mitattavaksi kellaritiloissa. 
f) Tekniset tilat alipaineistetaan ympäröivien tilojen suhteen.  

Peruskorjauksessa tehtävät toimenpiteet sekä peruskorjauksen suunnittelua edeltävät toi-
menpiteet: 
 
Alkuperäinen osa:  

a) Kellari kunnostetaan 
1. Maanvastaiset seinärakenteet puretaan, rakenne toteutetaan paremmin tarkoi-

tukseen soveltuvin rakenneratkaisuin. 
2. Pintalaatta ja sen alapuoliset kerrokset puretaan pohjalaatan puhtaaseen beto-

nipintaan asti. Tässä yhteydessä tarkistetaan, onko pohjalaatta joiltain alueilta 
kapillaarisella alueella. Mikäli pohjalaatta on märkä, se saattaa johtua siitä, että 
pohjalaatan alapuolella kulkee vanhoja ruukkusalaojaputkia tai uusittujen sala-
ojien korko on ylempänä kuin anturan alapinta ja kallio viettää rakennusta päin 
(kanaalilouhinta tekemättä).  

3. Putkikanaalit puretaan puhtaaseen betonipintaan asti.   
4. Selvitetään merkkiainemenetelmällä, onko sokkelihalkaisusta ilmayhteyttä oles-

kelutiloihin, jotta saadaan tietää, onko rakenteiden tiivistämiselle tarvetta.  
b) Varmistetaan muutamasta kohdasta, ettei kaksoislaattapalkistoissa ole mikrobivau-

rioita.  
c) Länsipäädyssä sijaitsevan laajennusosan tukimuuria vasten olevan ulkoseinäraken-

teen alaosan rakenne kunnostetaan. 
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d) Itäpäädyssä olevan vanhan ulkoseinärakenteen kuntoa lisäselvitetään ottamalla ra-
kenteesta 2–3 materiaalinäytettä.   

e) Portaan umpiotilasta poistetaan orgaaninen materiaali ja tila puhdistetaan.  
f) Vanhojen IV-kanavien ja päätelaitteiden yms. tiiveys tarkistetaan. Mikäli ensimmäi-

sessä kerroksessa uusitaan alakattoja, kannattaa vanhat IV-järjestelmät purkaa.  
g) Vesikatteelta poistetaan kaikki kasvustot, elastiset saumaukset uusitaan, puuttuvat 

ylösnostot toteutetaan rakenteeseen.  
h) Tekniset tilat alipaineistetaan. 

1987-laajennusosa:  
a) Toisen kerroksen eteläpäädyssä oleva puutteellinen seinärakenne kunnostetaan.  

1. Julkisivumuuraus puretaan ja mineraalivillaeristeet poistetaan. Tarvittaessa ra-
kenne kuivataan.  

2. Selvitetään mistä syystä rakenne on liikkunut. Uusi rakenne toteutetaan siten, 
että se kestää siihen kohdistuvat rasitukset.  

b) Teknisen työn puukoolattu lattiarakenne puretaan ja rakenne toteutetaan parem-
min kosteutta kestävillä materiaaleilla.   

c) Keittiön ulkoseinärakenteen kuntoa selvitetään ottamalla rakenteesta muutama ma-
teriaalinäyte, jotta saadaan lisätietoa korjaustavan ja korjausalueen määrittämiseen.  

d) Selvitetään, onko tarvetta IV-järjestelmän osittaiselle uusimiselle. Ainakin raitisilma-
kammio kunnostetaan ja selvitetään, onko kammion korottaminen mahdollista.  

e) Vesikatteelta poistetaan kaikki kasvustot, elastiset saumaukset uusitaan, puuttuvat 
ylösnostot toteutetaan rakenteeseen.  

f) Väestönsuojan pohjaviemärin kaivo peitetään ilmatiiviillä luukulla, sillä kaivossa oli 
mikrobiperäistä hajua.  

g) Tekniset tilat alipaineistetaan. 

 
 
Turussa 19.2.2021 
 
Sirate Group Oy 
 

   

Timo Murtoniemi  
Johtava asiantuntija, FT 
Rakennusterveysasiantuntija C-21552-26-15 

 Pekka Kallioniemi  
Asiantuntija, RI  
Rakennusterveysasiantuntija C-22363-26-16 

 

 

  



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Jäkärlän koulutalo  6930 
20900 Turku Arkeologinkatu 9 
Y-tunnus: 2496984-4 20460 Turku 76 / 76 

9 Liitteet 

1. Pohjakuvat, näytteenottopaikat 
2. Analyysivastaus, mikrobianalyysit.  
3. Analyysivastaus, teolliset mineraalikuidut, tuloilmakanavat. 
4. Analyysivastaus, teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly 14 vrk. 
5. Ilman olosuhdemittauskuvaajat (RH, T, CO2) 
6. Paine-eroseurannan kuvaajat 
7. Analyysivastaus, asbesti 
8. Analyysivastaus, PAH-yhdisteet 
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pekka.kallioniemi
Nosto
PE1kellari-ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
R1 seinärakenne  (liitos)- tasoite + tiili 60 mm- villa 100 mm [M29]- bitumisively- betoni

pekka.kallioniemi
Nosto
R5 US - tasoite + tiili - korkki [M31]

pekka.kallioniemi
Nosto
R6 AP- maali - betoni 60 mm- tasaushiekka 3 cm- kevytbetoni 100 mm- vedeneriste [PAH2, ASB1]- betoni 70 mm- hiekka (täyttö)kreosootin hajua

pekka.kallioniemi
Nosto
R12 US- tasoite + tiili 130 mm- kivirak (tiili) 100 mm- korkki 70 mm [M5]- betoniseinäpaksuus 620 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
R4 MVS- tasoite + tiili- min. villa [M30]- betoni 

pekka.kallioniemi
Nosto
R7 US/MVS- tasoite + tiili 90 mm- paperipääll. min.villa (valk) 70 mm [M1]- bitumisively [PAH1]- betoni, ei läpiporaustapah-hajua, ylip.

pekka.kallioniemi
Nosto
R14 ent us, nyk VS- tiili 130 mm- ilmaväli 30 mm- bitumisively- betoni/tiili(porattu yht. 400 mm, ei läpi)

pekka.kallioniemi
Nosto
R11 ikkunarivelasitiili, ulkoa *kivivilla [M6]Ikkunalaasti [ASB2]Ikkunan umpiosa- kivilevy- spu

pekka.kallioniemi
Nosto
R13 pihakansiPolttoainevarastossa on runsaasti kosteusvauriojälkiä. Betonirakenteeseen ei lähdetty poraamaan, sillä rakenteessa ei ole luultavasti mitään 

pekka.kallioniemi
Nosto
R15 MVS- betoni- bitumi- eps

pekka.kallioniemi
Nosto
R107 AP- vinyylilaatta- betoni 170 mm- eps- hiekka

pekka.kallioniemi
Nosto
R23 US- kipsilevy- muovi- min. villa 200 mm [M10]

pekka.kallioniemi
Nosto
R16 MVS ao- betoni 200 mm- bitumi- EPS 50 mm- hiekkamaa

pekka.kallioniemi
Nosto
R17 MVS kosteusjälki - betoni 200 mm - bitumi - EPS 100 mm - hiekkamaa

pekka.kallioniemi
Nosto
R20 US - tasoite + betoni 160 mm- eps 170 mm- betoni

pekka.kallioniemi
Nosto
R21 US ulkoa*- tiili- min.villa [M28]

pekka.kallioniemi
Nosto
R22 AP- klinkkeri [+liima PAH6, ASB6]- betoni 100 mm- bitumi 5 mm [PAH7, ASB7]- betoni (ei läpi, yli 300 mm)

pekka.kallioniemi
Nosto
R24 ikkunatilke- karmilista- uretaaniv.

pekka.kallioniemi
Nosto
R19 ikkuna tilkeväli- lista- uretaani

pekka.kallioniemi
Nosto
PE2kellari-ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
PE41 krs. -ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
PE51 krs. -ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
PE3aula-lämpökeskus

pekka.kallioniemi
Nosto
K1

pekka.kallioniemi
Nosto
K3

pekka.kallioniemi
Nosto
K4

pekka.kallioniemi
Nosto
TK1

pekka.kallioniemi
Nosto
TK2

pekka.kallioniemi
Murtoviiva

pekka.kallioniemi
Nosto
kellarin sijainti

pekka.kallioniemi
Nosto
OS2

pekka.kallioniemi
Nosto
OS3

pekka.kallioniemi
Nosto
R59 AP- muovim.- betoni 110 mm- eps 50 mm- ilma 20 mm- hiekka

pekka.kallioniemi
Nosto
R101 US yläosa - tasoite + tiili 90mm- min.villa + paperi 70mm [M2]- bitumisively- betoni, ei läpiporausta

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Suorakulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Suorakulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Suorakulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Nosto
Tesktiilityön luokan lattiassa luukkuja, alla mm. viemärin rassausluukkuja

pekka.kallioniemi
Nosto
OS1

pekka.kallioniemi
Nosto
K2

pekka.kallioniemi
Nosto
R8 AP- lauta 30 mm- puukoolaus 90 mm  puupurua, soraa ja  rakennusjätettä. - betoni 120 mm- hiekka (rakenneavaus  ulotettiin hiekkaan asti)

pekka.kallioniemi
Nosto
R9 US ao- tasoite + tiili 90 mm- korkki 70 mm [M3, PAH3]- tiili, ei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R100 portaan alustila- tasoite + tiili yht. 130 mm- tyhjä- takaseinällä puutaumpiotila oli alipaineinen porrashuoneen suhteen

pekka.kallioniemi
Nosto
R102 US ulkoa*- tiili- min.villa [M4]- betoni

pekka.kallioniemi
Nosto
kvartsivinyyli 25*25 + liima [ASB3]

pekka.kallioniemi
Nosto
R105 AP, ulokk.- muovim. - betoni 250 mm, ei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R106 US- kipsilevy- höyrynsulkumuovi- min.villa [M24]

suvi.kajanen
Monikulmio

suvi.kajanen
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Nosto
R18a AP- lautalattia 32 mm- koolaus 45 mm- eristetila 60 mm min.villa- betoni 200 mm- eps 50 mm- ilma 30 mm- maaus-linjalla musta paperi/kangas liimattu parketin & koolauksen väliin

pekka.kallioniemi
Nosto
R18b AP (näyte)- min.villa [M27]

suvi.kajanen
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Nosto
R108 AP- maalattu betoni 60 mm- eps 50 mm- hiekka yli 400 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
V1 

pekka.kallioniemi
Nosto
V2 

pekka.kallioniemi
Nosto
V3 

pekka.kallioniemi
Nosto
R105 AP- muovimat. + tasoite (ASB 10)- betoni 5 cm- täyttökerros, soraa,    kevytbetonirouhetta jne. 15cm - Vedeneriste (PAH 8)- Betoni (pohjalaatta)

pekka.kallioniemi
Nosto
[ASB9] Lattia- / seinälaatta, laasti ja sauma

pekka.kallioniemi
Nosto
[ASB11] kvartsivinyylilaatta

pekka.kallioniemi
Nosto
R105 US yo (sokkelinhalkaisu)- betoni 17 cm- 5 cm korkkilevy (M33)

pekka.kallioniemi
Nosto
R107 AP- maali - betoni- Toja-levy [M32]- putkikanaali

suvi.kajanen
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Nosto
R111 välipohja: -alalaatta 5 cm- betonin ja tiilen purua 16 cm, (kuva x)

pekka.kallioniemi
Nosto
raitisilmasäleikkö/raitisilma-kammio 

suvi.kajanen
Nosto
Portaan umpiotilassa oli orgaanista materiaalia



pekka.kallioniemi
Nosto
R30 YP- betoni 150 mm- SPU-AL- ei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R31 US- kipsil. 12 mm- solueriste 175 mm- ilmarako 20 mm- levy

pekka.kallioniemi
Nosto
R32 vanha US, nyk. VS luokan 237 puoleltapaksuus 550 mm- maalattu tiiili 60 mm ilmaväli 130 mm- vanhan us tiili- villa (valk.) + paperi [M21] [PAH5, ASB5]- tiili + tasoite

pekka.kallioniemi
Nosto
R27 ent. us, nyk VS- tasoite+betoni 80 mm- min. villa (valk) [M20]

pekka.kallioniemi
Nosto
R28 seinä, portaikkoA- tasoite 35 mm - tiil 75 mm- villa (valk) + paperi 50 mm  [M19]- betoni, ei läpi (yht 320 mm)B- kuten AC- tastoite + tiili 110 mm- SPU 180 mmD- tasoite + tiili 110 mm- betoni 75 mm- betoni 50 mm- SPU 180 mmei läpiporausta (syvyys 330 mm)E- kuten D

pekka.kallioniemi
Nosto
R29tilkevälieriste, uretaani

pekka.kallioniemi
Nosto
R39 US- tasoite + betoni 160 mm- min. villa 150 mm [M12]- betoni

pekka.kallioniemi
Nosto
R36 US ko- tasoite + betoni- SPU- betoniao (patterin tausta)- kuten yllä

pekka.kallioniemi
Nosto
R42 US ao- betoni 130 mm, hilseilyä- min.villa 100 mm [M15]- betoniseinän alaosa on 1. kerroksen yp-tilaa vasten

pekka.kallioniemi
Nosto
R43 ikkunatilke- lista- uret.vaahto

pekka.kallioniemi
Nosto
R45 US- betoni 130 mm- min.villa 150 mm [M23]- tuulensuojalevy-ilmarako-vaakalauta

pekka.kallioniemi
Nosto
R37seinärakenne

pekka.kallioniemi
Nosto
R35 vanha US, nyk. VS- tasoite+tiili 160 mm- villa+paperi (valk.) 100 mm [M7]- tiili, vanha ulkok.ei läpiporausta(ilmarako, sisäkuorimuurauws)

pekka.kallioniemi
Nosto
R33 US- tasoite+tiili- spu

pekka.kallioniemi
Nosto
R34 US- tasoite + tiili 150 mm- ilmarako 5 mm- SPUei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R26 YP- betoni 230 mm- SPUei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R44yläpohja

pekka.kallioniemi
Nosto
R41 YP- betoni 230 mm- min. villa (valk) [M14]- ilmatila, yht 1130 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
K6

pekka.kallioniemi
Nosto
K7

pekka.kallioniemi
Nosto
K8

pekka.kallioniemi
Nosto
TK3

pekka.kallioniemi
Nosto
TK4

pekka.kallioniemi
Nosto
OS5

pekka.kallioniemi
Nosto
OS4

pekka.kallioniemi
Nosto
R38 ikkunatilke- karmi- uretaani

pekka.kallioniemi
Nosto
PE62 krs. -ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
PE72 krs. -ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
PE82 krs. -ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
PE92 krs. -ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
OS6

pekka.kallioniemi
Nosto
R51 AP ulokkeellinen- muovim.- betoni 270 mm- min.villa [M22]

pekka.kallioniemi
Nosto
R52 ulokkeellinen AP- muovim. + betoni 70 mm- wisu-levy (turve) 40 mm [M8]- hiekka 20 mm- betoni

pekka.kallioniemi
Nosto
R53 ulokkeellinen AP- muovim. + betoni 45 mm - wisu-levy (turve) 50 mm [M17]  [PAH4, ASB4] - hiekka 10mm

pekka.kallioniemi
Nosto
R54 AP ulokkeellinen- muovim.- betoniei läpiporausta,porattu 200 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
R55 VP- muovimatto- betoni 230 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
R57 VP- lattianpääl. + betoni 50 mm- wisu 40 mm [M9]- hiekka 20 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
R103 US, pilari- betoni 280 mm- SPU, ei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R40 US- tasoite + betoni 160 mm- min. villa 150 mm [M13]- betoni

pekka.kallioniemi
Nosto
R44 YP- betoni 230 mm- min.villa (valk) [M16]- ilmatila

pekka.kallioniemi
Nosto
R56 VP- lattianpääl.  + betoni 45 mm - wisu-levy (turve) 50 mm [M18] - hiekka

pekka.kallioniemi
Nosto
R104 US- betoni 165 mm- SPU 175 mm

pekka.kallioniemi
Nosto
R109 US yo- betoni 125 mm- korkki 20 mm [M34]- betoni 135 mm- xps

pekka.kallioniemi
Nosto
R110 US yo- betoni 145 mm- korkki 20 mm [M35]- betoni 135 mm- xps

pekka.kallioniemi
Nosto
R25 US (näyte ulkoapäin)-tiili 8 cm-tuuletusväli 4 cm- mineraalivilla[M25]

pekka.kallioniemi
Nosto
R26 vanha perusmuurirakenne-betonia noin 3 cm-mineraalivilla [M26]

pekka.kallioniemi
Nosto
- kvartsivinyylilaatta (ASB 8)



pekka.kallioniemi
Nosto
R50 AP- muovim. + betoni 330 mm- EPS 50 mm- ilmatila 160 mm- täyttö

pekka.kallioniemi
Nosto
R49 MVS- betoni 150 mm- EPS- hiekka

pekka.kallioniemi
Nosto
R46 AP- muovim.- betoni 70 mm- villa 20 mm [M11]- betoniei läpiporausta

pekka.kallioniemi
Nosto
R48 ikkunatilke- karmilista- uretaaniv.

pekka.kallioniemi
Nosto
PE10kellari-ulos

pekka.kallioniemi
Nosto
TK5

pekka.kallioniemi
Nosto
OS7

pekka.kallioniemi
Nosto
K9

pekka.kallioniemi
Nosto
R47 ikkunatilke- karmilista- uretaaniv.

pekka.kallioniemi
Nosto
V4

suvi.kajanen
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Nosto
V5

suvi.kajanen
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Konekirjoitusteksti
Homeen hajua 

pekka.kallioniemi
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Monikulmio

pekka.kallioniemi
Nosto
väestönsuojanpohjaviemärin sulkuventtiili / kaivo.  Kohdassa tuntui homeen hajua.
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PC-pohja: Pessi, 2020 x

TESTAUSSELOSTE, materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 8/2016

Tilaaja: Sirate Group Oy / Pekka Kallioniemi Selosteen sisältö: 
Kutterintie 5, Turku

Laskutus: verkkolaskuna
Toimitusos.: pekka.kallioniemi@sirategroup.fi
Näytetiedot:
Kohde: Jäkärlän koulutalo Näytteenottopvm: 3.12.2020
Näytteenottaja: Sirate Group Oy / Pekka Kallioniemi Vastaanottopvm: 4.12.2020

Näytekoodit kuvaus (materiaali) Lab. tunniste
Näyte M34. BO46
Näyte M35. BO47

Analyysi:

Viljely: 4.12.2020 / Isabelle Aaltonen
Analysointi: 

2 kpl
suoraviljely, Valvira 
8/2016

US (korkki)
US (korkki)

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. 
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. 

Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Satu Saaranen, Isabelle Aaltonen
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

Näyte M34. US (korkki) BO46
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M35. US (korkki) BO47
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Yhteenveto tuloksista

Näyte  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte M34. BO46

Näyte M35. BO47

Raisa Ilmanen Anna-Mari Pessi
FM, projektitutkija FM, erikoistutkija

Näytteistä, joiden kasvua ei voi varmasti selvittää viljelymenetelmällä, tehdään suoramikroskopointi erillisestä
tilauksesta mikäli se on näytemateriaalin / näytemäärän puolesta mielekästä.

Selosteen vahvistavat:
Turussa 17.12.2020

Mahdolliset näytekohtaiset poikkeamat tai huomiot on esitetty näytekohtaisten tulosten yhteydessä.

Huomioitavaa

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Lausunto

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa.
Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle
mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015)

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan
poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä
(Valviran ohje 8/2016).

Rajaukset: 
 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit,
rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan
kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin.
Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Näytekokonaisuudessa ei ole viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanutta näytettä.
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Liiteosa

RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYY-
SISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTA-
PERIAATTEET 
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktino-
bakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semi-
kvantitatiivinen määrittäminen.  
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä on 
laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu Eviran 
hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei 
kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osa-
näyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semi-
kvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi 
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä 
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset 
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti 
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.  

Kasvualustat ja -olosuhteet  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute-alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Hagem-agar –”– 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Tulosten esittäminen  
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19 
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohta-
laisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikro-
beja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mi-
käli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkein-
taan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteus-
vaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin. 
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / -  –asteikolla, 
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta 
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. 

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi 
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut. 
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan 
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston 
esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä ti-
lauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutos-
alueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä prepa-
raateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto 
viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Mene-
telmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua 
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten 
rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on 
otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktino-
mykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).  
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai 
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta 
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin 
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin 
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja 
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että 
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suora-
mikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Tauluk-
ko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  
Engyodontium 

Eurotium  

Exophiala  

Fusarium  

Geomyces  

Oidiodendron  

Phialophora sensu lato 
useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia 
lajeja 

Scopulariopsis 

Sphaeropsidales –ryhmä;   
erikseen suku Phoma 

Stachybotrys  

Trichoderma  

Tritirachium 

Ulocladium  

Wallemia 

Homesienet:  

Acremonium  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus ochraceus ryhmä  
A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  

Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  

Chaetomium  
sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  

Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai 
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida 
sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa 
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla tervey-
delle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on 
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi 
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta 
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen 
(hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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Tilaaja: Sirate Group Oy Selosteen sisältö: 
Kutterintie 5, 20900 Turku

Laskutus: sama
Toimitusos.: pekka.kallioniemi@sirategroup.fi

Näytetiedot:
Kohde: 6903 Jäkärlän koulu Näytteenottopvm: 20.11.2020
Näytteenottaja: Kajanen, Norri Vastaanottopvm: 20.11.2020

Näytekoodit kuvaus (materiaali) Lab. tunniste
Näyte M1. BN822
Näyte M2. BN823
Näyte M3. BN824
Näyte M4. BN825
Näyte M5. BN826
Näyte M6. BN827
Näyte M7. BN828
Näyte M8. BN829
Näyte M9. BN830
Näyte M10. BN831

Näyte M11. BN832
Näyte M12. BN833
Näyte M13. BN834
Näyte M14. BN835
Näyte M15. BN836
Näyte M16. BN837

Analyysi:

Viljely: 23.11.2020 / Suvi Virtanen
Analysointi: 

230 US (villa)
230 US (villa)

16 kpl
suoraviljely, Valvira 
8/2016

159 US (villa)

115 MVS (villa, paperi)
114 US (korkki)

235 US (villa)
235 YP (villa)

116 MVS (villa, paperi)

016 AP (villa)

230 YP (villa)

141 US (villa)

208 VP (turve)

132 US (korkki)
132 lasitiili-ikkunarive (villa)
209 ent. US (villa, paperi)
208 AP (turve)

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. 
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. 

Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Kirsi Mäkiranta, Isabelle Aaltonen
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

Näyte M1. 116 MVS (villa, paperi) BN822
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M2. 115 MVS (villa, paperi) BN823
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 2 kpl

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
elinkykyisiä aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Näytemateriaali oli tummunutta.
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Näyte M3. 114 US (korkki) BN824
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M4. 141 US (villa) BN825
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * ++ 33 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Engyodontium * + 6 kpl
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Engyodontium * + 12 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 1 kpl

Cladosporium +
Engyodontium * + 2 kpl
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M5. 132 US (korkki) BN826
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 6 kpl
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti 
elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioon viittaavat
aktinomykeetit viittaavat mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon
näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M6. 132 lasitiili-ikkunarive (villa) BN827
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Ulocladium * + 7 kpl
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Ulocladium * + 7 kpl
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Ulocladium * + 9 kpl

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M7. 209 ent. US (villa, paperi) BN828
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * ++ 24 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti
elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioon viittaavat
aktinomykeetit viittaavat mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon
näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.
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Näyte M8. 208 AP (turve) BN829
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 6 kpl
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 4 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 16 kpl

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M9. 208 VP (turve) BN830
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Paecilomyces variotii * ++ 20 kpl

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Paecilomyces variotii * ++ 38 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 15 kpl

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti
elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioindikaattorisienet
viittaavat mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon
näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.
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Näyte M10. 159 US (villa) BN831
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Acremonium * + 1 kpl

Aureobasidium +
Penicillium +
Phoma * + 4 kpl

         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Acremonium * + 1 kpl

Aureobasidium +
Penicillium +
Phoma * + 2 kpl

         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Phoma * + 2 kpl

         Hiivasienet  +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M11. 016 AP (villa) BN832
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet steriili rihma + ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M12. 230 US (villa) BN833
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M13. 230 US (villa) BN834
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus sp. +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus ryhmä Restricti * + 1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Ylikasvu, M2- alusta: nopeakasvuinen steriili rihma on saattanut peittää alleen muita pesäkkeitä.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu lainkaan
elinkykyisiä mikrobeja.
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Näyte M14. 230 YP (villa) BN835
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M15. 235 US (villa) BN836
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium ++

Phoma * ++
Aspergillus ochraceus ryhmä * +
Aspergillus ryhmä Usti * +
Aspergillus versicolor * +
Engyodontium * +

         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Acremonium * + 1 kpl
Aspergillus ryhmä Usti * + 1 kpl
Phoma * + 1 kpl
Trichoderma * + 1 kpl

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus ochraceus ryhmä * ++

Penicillium ++
Aspergillus ryhmä Usti * +
Phoma * +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
elinkykyisiä aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.
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Näyte M16. 235 YP (villa) BN837
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  
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Yhteenveto tuloksista

Näyte  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte M1. BN822

Näyte M2. BN823

Näyte M3. BN824

Näyte M4. BN825

Näyte M5. BN826

Näyte M6. BN827

Näyte M7. BN828

Näyte M8. BN829

Näyte M9. BN830

Näyte M10. BN831

Näyte M11. BN832

Näyte M12. BN833

Näyte M13. BN834

Näyte M14. BN835

Näyte M15. BN836

Näyte M16. BN837

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Lausunto

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 
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Raisa Ilmanen Satu Saaranen
FM, projektitutkija FL, laboratoriopäällikkö

Näytteistä, joiden kasvua ei voi varmasti selvittää viljelymenetelmällä, tehdään suoramikroskopointi erillisestä
tilauksesta mikäli se on näytemateriaalin / näytemäärän puolesta mielekästä.

Selosteen vahvistavat:
Turussa 7.12.2020

Mahdolliset näytekohtaiset poikkeamat tai huomiot on esitetty näytekohtaisten tulosten yhteydessä.

Huomioitavaa

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan
poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä
(Valviran ohje 8/2016).

Rajaukset: 
 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit,
rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan
kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin.
Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Näytekokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä. Lisäksi osa
viljelytuloksista viittaa mikrobikasvustoon. 
Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valvira,
2016).
Näytteissä, joissa tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon, on toimenpiderajan ylittymistä harkittava suhteessa
tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYY-
SISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTA-
PERIAATTEET 
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktino-
bakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semi-
kvantitatiivinen määrittäminen.  
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä on 
laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu Eviran 
hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei 
kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osa-
näyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semi-
kvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi 
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä 
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset 
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti 
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.  

Kasvualustat ja -olosuhteet  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute-alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Hagem-agar –”– 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Tulosten esittäminen  
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19 
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohta-
laisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikro-
beja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mi-
käli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkein-
taan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteus-
vaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin. 
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / -  –asteikolla, 
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta 
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. 

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi 
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut. 
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan 
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston 
esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä ti-
lauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutos-
alueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä prepa-
raateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto 
viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Mene-
telmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua 
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten 
rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on 
otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktino-
mykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).  
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai 
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta 
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin 
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin 
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja 
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että 
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suora-
mikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Tauluk-
ko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  
Engyodontium 

Eurotium  

Exophiala  

Fusarium  

Geomyces  

Oidiodendron  

Phialophora sensu lato 
useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia 
lajeja 

Scopulariopsis 

Sphaeropsidales –ryhmä;   
erikseen suku Phoma 

Stachybotrys  

Trichoderma  

Tritirachium 

Ulocladium  

Wallemia 

Homesienet:  

Acremonium  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus ochraceus ryhmä  
A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  

Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  

Chaetomium  
sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  

Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai 
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida 
sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa 
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla tervey-
delle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on 
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi 
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta 
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen 
(hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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Näyte M19. Bn900
Näyte M20. Bn901
Näyte M21. Bn902
Näyte M22. Bn903
Näyte M23. Bn904
Näyte M24. Bn905
Näyte M25. Bn906
Näyte M26. Bn907

Näyte M27. Bn908
Näyte M28. Bn909
Näyte M29. Bn910
Näyte M30. Bn911
Näyte M31. Bn912
Näyte M32. Bn913
Näyte M33. Bn914
Analyysi:

Viljely: 26.11.2020 / Isabelle Aaltonen
Analysointi: 

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. 
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. 

Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Isabelle Aaltonen, Kirsi Mäkiranta, Marika Viljanen

102, MVS (mineraalivilla)
104, US, patterin tausta (korkki)
115, AP; kanaali (toja)

205, AP (turve)

237, väliseinä, vanha US (mineraalivilla)

174, US (mineraalivilla)

203, väliseinä, vanha US (mineraalivilla)
224, ulokkeellinen AP (mineraalivilla)
160, US (mineraalivilla)
160, US (mineraalivilla)

142, AP (mineraalivilla)

115, MVS (korkki)

161, US (mineraalivilla)
102, MVS; liittymä (mineraalivilla)

20 kpl
suoraviljely, Valvira 
8/2016

175, US (mineraalivilla)

205, VP (turve)
119, MVS (mineraalivilla)
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

Näyte M17. 205, AP (turve) Bn898
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 3 kpl

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 1 kpl

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M18. 205, VP (turve) Bn899
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu lainkaan
elinkykyisiä mikrobeja.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M19. 119, MVS (mineraalivilla) Bn900
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Aspergillus versicolor * ++ 33 kpl

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus versicolor * + 2 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus sydowii * + 3 kpl
Aspergillus versicolor * + 18 kpl
Engyodontium * + 1 kpl

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M20. 237, väliseinä, vanha US (mineraalivilla) Bn901
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 5 kpl
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain  kohtalais  
elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioindikaattorisienet
viittaavat mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon
näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös 
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Näyte M21. 203, väliseinä, vanha US (mineraalivilla) Bn902
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M22. 224, ulokkeellinen AP (mineraalivilla) Bn903
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M23. 160, US (mineraalivilla) Bn904
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  
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Näyte M24. 160, US (mineraalivilla) Bn905
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
Penicillium +
Phoma *  + 6 kpl

         Hiivasienet  +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
Penicillium +

         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
Phoma * + 4 kpl

         Hiivasienet  +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M25. 174, US (mineraalivilla) Bn906
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 7 kpl

Cladosporium +
Engyodontium * + 1 kpl
Penicillium +
Verticillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 1 kpl

Cladosporium +
Engyodontium * + 2 kpl
Penicillium +
Verticillium +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Cladosporium ++

Alternaria +
Aspergillus ochraceus ryhmä * + 1 kpl
Penicillium +
Verticillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Usean indikaattorin esiintyminen yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.



7/14
Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016

6903-Jäkärlän-koulu_Valmat_Sirate_241120

Näyte M26. 175, US (mineraalivilla) Bn907
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 5 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Acremonium * + 10 kpl

Aspergillus versicolor * + 3 kpl
Blastobotrys +
Engyodontium * + 3 kpl
Penicillium +
Phialophora sensu lato * + 4 kpl

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Acremonium * + 3 kpl

Aspergillus versicolor * + 4 kpl
Cladosporium +
Engyodontium * + 2 kpl
Penicillium +
Phialophora sensu lato * + 4 kpl

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Cladosporium ++

Acremonium * + 11 kpl
Aspergillus ochraceus ryhmä * + 1 kpl
Aspergillus sp. +
Aspergillus versicolor * + 4 kpl
Blastobotrys +
Eurotium * + 3 kpl
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti 
elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajistossa havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat
mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan
sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.
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Näyte M27. 142, AP (mineraalivilla) Bn908
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M28. 161, US (mineraalivilla) Bn909
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Acremonium * + 2 kpl

Aspergillus versicolor * + 1 kpl
Engyodontium * + 4 kpl
Fusarium * + 1 kpl
Geomyces * + 4 kpl
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 4 kpl

Cladosporium +
Engyodontium * + 2 kpl
Geomyces * + 8 kpl
Penicillium +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Acremonium * + 2 kpl

Cladosporium +
Engyodontium * + 1 kpl
Fusarium * + 7 kpl
Geomyces * + 1 kpl
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Näytteessä havaittiin lisäksi kosteusvaurioon viittaavaa 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin
pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.
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Näyte M29. 102, MVS; liittymä (mineraalivilla) Bn910
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M30. 102, MVS (mineraalivilla) Bn911
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M31. 104, US, patterin tausta (korkki) Bn912
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä ei havaittu sieni- eikä
aktinomykeettikasvua.  

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Näyte M32. 115, AP; kanaali (toja) Bn913
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 2 kpl

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M33. 115, MVS (korkki) Bn914
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * ++ 42 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Acremonium * ++

Tritirachium * ++
Arthrinium +
Aspergillus versicolor * +
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Acremonium * + 17 kpl

Aspergillus versicolor * + 3 kpl
Penicillium +
Tritirachium * + 14 kpl

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Acremonium * ++

Tritirachium * ++
Aspergillus versicolor * +
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Näytteessä havaittiin lisäksi pieniä määriä kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin
kohtalaisia määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.
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Yhteenveto tuloksista

Näyte  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte M17. Bn898

Näyte M18. Bn899

Näyte M19. Bn900

Näyte M20. Bn901

Näyte M21. Bn902

Näyte M22. Bn903

Näyte M23. Bn904

Näyte M24. Bn905

Näyte M25. Bn906

Näyte M26. Bn907

Näyte M27. Bn908

Näyte M28. Bn909

Näyte M29. Bn910

Näyte M30. Bn911

Näyte M31. Bn912

Näyte M32. Bn913

Näyte M33. Bn914

Lausunto

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Näytekokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä. Lisäksi
kokonaisuudessa oli lahoksi todettu näyte. Osa viljely- ja suoramikroskopointituloksista viittaa 
Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valvira,
2016). Korjaamaton lahovaurio ylittää STM:n asetuksen 545/2015 mukaisen terveyshaittaa osoittavan
toimenpiderajan.
Näytteissä, joissa tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon, on toimenpiderajan ylittymistä harkittava suhteessa
tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 
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Kirsi Mäkiranta Anna-Mari Pessi

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan
poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä
(Valviran ohje 8/2016).

Rajaukset: 
 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit,
rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan
kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin.
Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Mahdolliset näytekohtaiset poikkeamat tai huomiot on esitetty näytekohtaisten tulosten yhteydessä.

Huomioitavaa

FM, projektitutkija FM, erikoistutkija

Näytteistä, joiden kasvua ei voi varmasti selvittää viljelymenetelmällä, tehdään suoramikroskopointi erillisestä
tilauksesta mikäli se on näytemateriaalin / näytemäärän puolesta mielekästä.

Selosteen vahvistavat:
Turussa 10.12.2020

Suoramikroskopointimenetelmä selvittää elinkyvyttömän sienirihmaston tai sieni-itiöiden esiintymisen, mutta
vain preparoidun osanäytteen osalta. Edustava osanäyte onnistuu parhaiten kovilta materiaaleilta.
Aktinomykeettien esiintymistä ei havaita tässä tarkastelussa.
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYY-
SISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTA-
PERIAATTEET 
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktino-
bakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semi-
kvantitatiivinen määrittäminen.  
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä on 
laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu Eviran 
hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei 
kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osa-
näyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semi-
kvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi 
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä 
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset 
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti 
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.  

Kasvualustat ja -olosuhteet  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute-alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Hagem-agar –”– 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Tulosten esittäminen  
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19 
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohta-
laisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikro-
beja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mi-
käli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkein-
taan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteus-
vaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin. 
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / -  –asteikolla, 
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta 
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. 

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi 
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut. 
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan 
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston 
esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä ti-
lauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutos-
alueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä prepa-
raateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto 
viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Mene-
telmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua 
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten 
rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on 
otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktino-
mykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).  
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai 
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta 
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin 
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin 
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja 
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että 
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suora-
mikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Tauluk-
ko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  
Engyodontium 

Eurotium  

Exophiala  

Fusarium  

Geomyces  

Oidiodendron  

Phialophora sensu lato 
useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia 
lajeja 

Scopulariopsis 

Sphaeropsidales –ryhmä;   
erikseen suku Phoma 

Stachybotrys  

Trichoderma  

Tritirachium 

Ulocladium  

Wallemia 

Homesienet:  

Acremonium  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus ochraceus ryhmä  
A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  

Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  

Chaetomium  
sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  

Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai 
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida 
sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa 
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla tervey-
delle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on 
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi 
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta 
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen 
(hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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Pohja: Pessi, 2020

TESTAUSSELOSTE: teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly; tuntematon laskeuma-aika

Tilaaja: 

Laskutus: verkkolaskuna
Toimitusosoite:

Sisältö: Laskeutuneen pölyn teippi-näytteitä (laskeuma-aika tuntematon)   5  kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: 6903 Jäkärlän koulu
Näytteenottaja: Ville Norri, Suvi Kajanen
Näytteenottopvm: 20.11.2020, näytteet saapuneet 20.11.2020
Analyysi:
Menetelmä:

Analyysipvm: 24.11.2020
Analysoija(t): 

Tulokset:

Näytekoodi Mittauskohde Huom.
(lab.tunniste) Column4  kpl/cm² (hav.raja) Huom

TK1  (BN838) 172 21 (0,07) ⁽* 
TK2  (BN839) 141 aula 38 (0,29) ⁽ᶲ 
TK3  (BN840) 209 luokan TK 05 19 (0,07)

TK4  (BN841) 226 "aula" 46 (0,29) ⁽ᶲ 
TK5  (BN842) 012 21 (0,07)

*
ᶲ

Tulosten tulkinta ja
esitystapa:

Laboratorion  huomioita:

Laskenta on tehty näytepinta-alaa pienemmältä pinta-alalta. Pitoisuus ja näytekohtainen
havaintoraja on määritetty analysoidun pinta-alan mukaisena.

Näytekohtainen havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan. Mikäli kuitupitoisuus on 
korkea, mikroskopoidaan näyteteipin pinta-alasta osanäyte.  
Tuntemattoman laskeuma-ajan laskeutuneelle pölylle ei ole toimenpiderajoja. 
Työterveyslaitoksen arvion mukaan teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen pitoisuus 
tuloilmakanavan pinnalla on 10-30 kuitua / cm² (Työterveyslaitoksen kooste, 2016).

Kirsi Mäkiranta

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (tuntematon
laskeuma-aika). Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan mikroskoopin avulla
kaikki yli 20 µm kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden.
Laskenta suoritetaan tuntemattoman ajan laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville
teollisten mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006.)

Sirate Group Oy
Kutterintie 5, 20900 Turku

pekka.kalllioniemi@sirategroup.fi

Geeliteipille tarttunut runsas pölymäärä vaikeutti kuitupitoisuuden tarkkaa määrittämistä.

Tulos
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Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys 

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Viitteet
Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja tuotekehitys.
Teoksessa FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005 loppuraportti. Teknologia-
ohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.
Työterveyslaitos, 2016. Kooste toimistoympäristöjen sisäilman epäpuhtauksien ja olosuhteiden viitearvoista.
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/sisaympariston-viitearvoja.pdf 

Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen kuin asuinympäristöjen
olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi
ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet
akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulkevat
ilmavuodot. (Valvira, 2016). 

Tulosten tulkinta 
Näytteistä ei anneta tulkintaa.

Raisa Ilmanen
FM, projektitutkija

Satu Saaranen
FL, laboratoriopäällikkö

Turussa,  24.11.2020

Menetelmälle (kuitupitoisuus laskeutuneessa pölyssä, tuntematon laskeuma-aika) ei ole
määritetty toimenpiderajaa. Keskimääräinen kuitupitoisuus tuloilmakanavien pinnalla on 10 – 30
kuitua/cm² (Työterveyslaitos, 2016), ja tuloilmakanavien kohdalla tämän pitoisuuden ylittävät
kuitupitoisuudet on tulkittu poikkeaviksi. Tulkinta perustuu työterveyslaitoksen koosteeseen
toimistoympäristöjen sisäilman epäpuhtauksien ja olosuhteiden viitearvoista. Tulkinnassa ei ole
huomioitu näytteenottoon liittyviä virhelähteitä. 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira 8/2016
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Pessi, 2020

TESTAUSSELOSTE: Teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly 14 vrk

Tilaaja: Sirate Group Oy

Kutterintie 5, 20900 Turku
Laskutus: sama, verkkolaskuna
Toimitusosoite: pekka.kallioniemi@sirategroup.fi

Sisältö: Laskeutuneen pölyn (14 vrk) teippinäytteitä 8 kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: 6903 Jäkärlän koulu
Näytteenottaja: Ville Norri, Suvi Kajanen
Näytteenottopvm: 20.10. - 3.11.2020, näytteet saapuneet 4.11.2020
Analyysi:
Menetelmä: Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (14 vrk)

Analyysipvm: 6.11.2020
Analysoija(t): 

Näytekoodi Mittauskohde Tulos Huom.
           (labtunniste) Mittauskohde  kpl/cm² (havaintoraja) huom no

K1  (BN650) 104 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K2  (BN651) 114 < 0,20 (0,07)  
K3  (BN652) 155 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K4  (BN653) 142 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K6  (BN654) 207 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K7  (BN655) 230 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K8  (BN656) 233 < 0,20 (0,07)  
K9  (BN657) 005 0,79 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  

Menetelmä on tarkoitettu mittaamaan pinnoille laskeutuneen pölyn kuitumäärää STM:n
asetuksen 23.4.2015/545, 19 § ja asetusta soveltavan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valvira, 2016) mukaisen toimenpiderajan ylittymisen arvioimiseksi.

Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan valomikroskoopin avulla kaikki yli 20 µm
kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden. Laskenta
suoritetaan kahden viikon laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville teollisten
mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006).

Kirsi Mäkiranta
Tulosten tulkinta 
ja esitystapa:

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM, asetus 23.4.2015/545, 19 § Hiukkasmaiset epäpuhtaudet).
Mainitun pitoisuuden ylittävät näytteet ilmoitetaan toimenpiderajan ylittäviksi. Näytekohtainen
havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan.

Tulokset:



 2 /2  
TESTAUSSELOSTE, teolliset mineraalikuidut, 

laskeutunut pöly 14 vrk

6903JäkärlänKoulu_KUITU_Sirate_031120.xlsb

Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys

Raisa Ilmanen
FM, projektitutkija

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 23.4.2015/545.
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545

Turussa,  9.11.2020

Tulosten tulkinta 
Osassa näytteitä kuitupitoisuus ylitti toimenpiderajan. 

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm². Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen
kuin asuinympäristöjen olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat
esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai
rikkoutuneet akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen
kautta kulkevat ilmavuodot. (Valvira, 2016). 

Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira
8/2016

Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja
tuotekehitys. Teoksessa: FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005
loppuraportti. Teknologiaohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.

Satu Saaranen
FL, laboratoriopäällikkö

Tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valvira, 2016). Tulkinnassa ei
ole huomioitu näytteenottoon liittyviä virhelähteitä.

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.
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Pekka Kallioniemi
Kutterintie 5
20900 TURKU

Sirate Group Oy

Asbesti materiaalinäytteestä

Analyysin kuvaus: 
Käsittelijä(t): 

Analysointimenetelmä
Määritys elektronimikroskoopilla (EM): Hienonnettua materiaalinäytettä suodatettiin tislatulla 
vedellä kalvosuodattimelle. Suodatin tutkittiin elektronimikroskoopilla ja jos suodattimella esiintyi 
kuituja, ne tunnistettiin energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS). 

Asbestilla tarkoitetaan Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 mainittuja kuitumaisia silikaatteja: 
- aktinoliittiasbesti CAS No 77536-66-4
- amosiittiasbesti CAS No 12172-73-5
- antofylliittiasbesti CAS No 77536-67-5
- krysotiili CAS No 12001-29-5
- krokidoliitti CAS No 12001-28-4
- tremoliittiasbesti CAS No 77536-68-6
- erioniitti CAS No 12150-42-8.

Hiukkanen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituuden suhde läpimittaan on vähintään 3:1.

Tuloksissa on ilmoitettu, sisältääkö näyte asbestikuituja (+) vai ei (-). Asbestimineraali yksilöidään 
silloin, kun näytteen sisältämät kuidut ovat krokidoliittia. Tiedot näytteenottopaikasta ja -ajasta 
sekä mittauskohteista ovat asiakkaan laboratoriolle ilmoittamia. 

Analyysiin liittyy tietty mittausepävarmuus, josta annetaan arvio pyydettäessä.

Asbestin määritys elektronimikroskoopilla
Esa Vanhala

Työterveyslaitos

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

8.12.2020
Tilaus: 417784
ANALYYSIVASTAUS
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Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu 
vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

Työympäristölaboratoriot

Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC 17025.
Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Annika Lindström
erityisasiantuntija
Helsinki

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Tulokset

Mittauskohde Tulos Menetelmä
1. ASB9 tila103 lattia-+seinäl.+laas.+sauma - EM
2. ASB10 tila 105 muovimatto + tasoite + EM
3. ASB11 tila141 kvartsiviny.25x25+tasoite + EM

CK20-03933
Mittauspaikka: 
Näytteenottoaika: 
Aine: 

Jäkarlän koulutalo
3.12.2020
Asbesti

Työterveyslaitos

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

TYÖTERVEYSLAITOS

8.12.2020
Tilaus: 417784
ANALYYSIVASTAUS

2 (2)



Timo Murtoniemi
Kutterintie 5
20900 TURKU

Sirate Group Oy

Asbesti materiaalinäytteestä

Analyysin kuvaus: 
Käsittelijä(t): 
Asiakasviite: 

Analysointimenetelmä
Määritys elektronimikroskoopilla (EM): Hienonnettua materiaalinäytettä suodatettiin tislatulla 
vedellä kalvosuodattimelle. Suodatin tutkittiin elektronimikroskoopilla ja jos suodattimella esiintyi 
kuituja, ne tunnistettiin energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS). 

Asbestilla tarkoitetaan Valtioneuvoston asetuksessa 798/2015 mainittuja kuitumaisia silikaatteja: 
- aktinoliittiasbesti CAS No 77536-66-4
- amosiittiasbesti CAS No 12172-73-5
- antofylliittiasbesti CAS No 77536-67-5
- krysotiili CAS No 12001-29-5
- krokidoliitti CAS No 12001-28-4
- tremoliittiasbesti CAS No 77536-68-6
- erioniitti CAS No 12150-42-8.

Hiukkanen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituuden suhde läpimittaan on vähintään 3:1.

Tuloksissa on ilmoitettu, sisältääkö näyte asbestikuituja (+) vai ei (-). Asbestimineraali yksilöidään 
silloin, kun näytteen sisältämät kuidut ovat krokidoliittia. Tiedot näytteenottopaikasta ja -ajasta 
sekä mittauskohteista ovat asiakkaan laboratoriolle ilmoittamia. 

Analyysiin liittyy tietty mittausepävarmuus, josta annetaan arvio pyydettäessä.

Asbestin määritys elektronimikroskoopilla
Annika Lindström
6903 Jäkärlän koulu

Työterveyslaitos

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

30.11.2020
Tilaus: 417433
ANALYYSIVASTAUS

1 (2)



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

Työympäristölaboratoriot

Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC 17025.
Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Annika Lindström
erityisasiantuntija
Helsinki

Tulokset

Mittauskohde Tulos Menetelmä
1. ASB1 AP, piki - EM
2. ASB2 lasitiilen laasti - EM
3. ASB3 kvartsivinyyli 25x25 + EM
4. ASB4 AP&VP, WISU (turve) - EM
5. ASB5 US, paperi - EM
6. ASB6 AP keittiö laatta + liima - EM
7. ASB7 keittiö ap, bitumi - EM
8. ASB8 kvartsivinyyli + musta liima + EM

CK20-03834
Mittauspaikka: 
Näytteenottoaika: 
Aine: 

6903 Jäkärlän koulu

Asbesti

Työterveyslaitos

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

TYÖTERVEYSLAITOS

30.11.2020
Tilaus: 417433
ANALYYSIVASTAUS

2 (2)



Sirate Group Oy
Pekka Kallioniemi
Kutterintie 5
20900 TURKU

Käsittelijä(t): Tuula Huuskonen
Tulopvm.: 07.12.2020
Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa, GC-MS, 
Näytteen kerääjät: Pekka Kallioniemi

Menetelmällä mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus materiaalinäytteessä. Näyte uutetaan 
dikloorimetaanilla ja analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometri -laitteistolla. 
Yksittäisen PAH-yhdisteen määritysraja on suuruusluokkaa 1,0 mg/kg.

Menetelmän kokonaismittausepävarmuus PAH-yhteispitoisuudelle on 30 %.

Analysointimenetelmä

PAH-määritys materiaalinäytteestä

Työterveyslaitos
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  1000 mg/kg

Asenaftyleeni  260 mg/kg

Asenafteeni  240 mg/kg

Fluoreeni  430 mg/kg

Fenantreeni  >1700 mg/kg

Antraseeni  770 mg/kg

Fluoranteeni  1700 mg/kg

Pyreeni  1300 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  980 mg/kg

Kryseeni  800 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  560 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  630 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  710 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  430 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  140 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  360 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  >13000 mg/kg

CK20-03934-1
Mittauspaikka: Jäkarlän koulutalo
Mittauskohde: PAH8, tila 141 vedeneriste (piki)
Analysointipvm.: 08.12.2020/THU3
Näytteenottoaika: 03.12.2020  
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Tulosten tarkastelu
Jos pitoisuus ylittää suurimman kalibrointinäytteen pitoisuuden, tulostaulukkoon on merkitty 
suurin määritettävissä oleva pitoisuus ja sen eteen suurempi kuin - merkki (>).

Yleistä kivihiilitervasta, bitumista ja PAH-yhdisteistä:

Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet sisältävät satoja orgaanisia yhdisteitä, joista haitallisimpia 
ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-
yhdisteet. Vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia 
bitumeja sekä bitumin ja kivihiilitervatuotteiden seoksia. Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus 
kivihiilitervatuotteissa, mm. kreosoottieristeessä, saattaa olla yli 1000 mg/kg. Myös bitumit 
voivat sisältää PAH-yhdisteitä, kuitenkin selvästi vähemmän kuin kivihiilitervaan perustuvat 
valmisteet.

Jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus on yli 200 mg/kg, toimitetaan tällainen jäte yleensä 
ongelmajätelaitokselle. Lisätietoa PAH-yhdisteitä sisältävistä rakennusmateriaaleista on esitetty 
RT-kortissa: RT 20-11160, Haitta- ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet.(2014)

Työministeriön päätöksessä (838/1993) PAH-yhdisteet luokitellaan syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaviksi aineiksi, lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit saattavat aiheuttaa ihon ja 
silmien ärsytystä, punotusta ja valoherkistymistä. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavina aineina 
PAH-yhdisteet luokitellaan myös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaraa aiheuttaviksi 
tekijöiksi. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville 
kemikaaleille.

PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja käsiteltäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ihon 
suojaamiseen. On syytä varmistua siitä, että suojakäsineet antavat riittävän suojan käsien 
kautta tapahtuvalta altistumiselta koska samannimisestä materiaalista valmistetuissa 
suojakäsineissä saattaa olla valmistajakohtaisia eroja. Käsineet on vaihdettava riittävän usein 
ja sisäpuolelta likaantuneet käsineet heti kun likaantuminen huomataan. Kehon muiden 
alueiden suojaaminen on myös tärkeää.

Iho ja erityisesti kädet on pestävä hyvin tauoille lähdettäessä ja työvuoron lopussa. 
Suojavaatetus: suoja-asu, kengät, käsineet ja päähineet on työvuoron päättyessä syytä jättää 
niille varattuihin tiloihin, jotta ulkopuoliset henkilöt eivät altistuisi materiaalin sisältämille 
kemikaaleille. Alueella, jossa materiaalia käsitellään, ei saa syödä, juoda tai tupakoida. 
Tupakointi työvuoron aikana lisää altistumista PAH-yhdisteille.

Materiaalin pölyämistä tulee välttää. Tarvittaessa suosittelemme käytettäväksi kokonaamarilla 
ja puhaltimella varustettua tehokkuusluokan TM3A2P SL R suodatinsuojainta.

Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkamisesta on olemassa Ratu-ohjekortti 82-0381. Tietoa 
aiheesta löytyy myös internetistä esimerkiksi hakukoneen avulla: Vaarallisten aineiden 
poistamisen turvalliset työmenetelmät 
(https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10879/trt5sjohannesm.pdf ?
sequence=1).
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Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC 17025.
Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.

Työympäristölaboratoriot

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

Tuula Huuskonen
laboratoriomestari
Helsinki

Outi Kammonen
asiantuntija
Helsinki
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Sirate Group Oy
Timo Murtoniemi
Kutterintie 5
20900 TURKU

Asiakasviite: 6903 Jäkärlän koulu

Käsittelijä(t): Outi Kammonen
Tulopvm.: 27.11.2020
Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa, GC-MS, 
Näytteen kerääjät: S. Kajanen / P. Kallioniemi

Menetelmällä mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus materiaalinäytteessä. Näyte uutetaan 
dikloorimetaanilla ja analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometri -laitteistolla. 
Yksittäisen PAH-yhdisteen määritysraja on suuruusluokkaa 1,0 mg/kg.

Menetelmän kokonaismittausepävarmuus PAH-yhteispitoisuudelle on 30 %.

Analysointimenetelmä

PAH-määritys materiaalinäytteestä
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  < 0,78 mg/kg

Asenaftyleeni  < 0,78 mg/kg

Asenafteeni  < 0,78 mg/kg

Fluoreeni  < 0,78 mg/kg

Fenantreeni  30 mg/kg

Antraseeni  1,9 mg/kg

Fluoranteeni  27 mg/kg

Pyreeni  20 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  5,5 mg/kg

Kryseeni  12 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  3,5 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  1,4 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  1,7 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  < 1,1 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 1,1 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  < 2,2 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  110 mg/kg

CK20-03835-1 Näyte/keräin: PAH1
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: AP, kermi
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  1300 mg/kg

Asenaftyleeni  99 mg/kg

Asenafteeni  340 mg/kg

Fluoreeni  420 mg/kg

Fenantreeni  > 1500 mg/kg

Antraseeni  840 mg/kg

Fluoranteeni  > 1500 mg/kg

Pyreeni  > 1500 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  1100 mg/kg

Kryseeni  970 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  830 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  780 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  940 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  580 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  150 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  530 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  > 14000 mg/kg

CK20-03835-2 Näyte/keräin: PAH2
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: Piki, AP
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  < 2,2 mg/kg

Asenaftyleeni  < 2,2 mg/kg

Asenafteeni  < 2,2 mg/kg

Fluoreeni  < 2,2 mg/kg

Fenantreeni  3,5 mg/kg

Antraseeni  < 2,2 mg/kg

Fluoranteeni  < 2,2 mg/kg

Pyreeni  < 2,2 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  < 2,2 mg/kg

Kryseeni  7,1 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  < 2,2 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  < 2,2 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  < 2,2 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  < 2,2 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 2,2 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  < 2,2 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  11 mg/kg

CK20-03835-3 Näyte/keräin: PAH3
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: US, korkki
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  < 1,7 mg/kg

Asenaftyleeni  < 1,7 mg/kg

Asenafteeni  < 1,7 mg/kg

Fluoreeni  < 1,7 mg/kg

Fenantreeni  9,7 mg/kg

Antraseeni  < 1,7 mg/kg

Fluoranteeni  8,5 mg/kg

Pyreeni  7,3 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  3,9 mg/kg

Kryseeni  5,0 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  3,3 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  2,6 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  2,4 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  < 2,0 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 1,7 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  < 2,4 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  43 mg/kg

CK20-03835-4 Näyte/keräin: PAH4
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: AP&VP, WISU (turve)
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  < 3,0 mg/kg

Asenaftyleeni  < 3,0 mg/kg

Asenafteeni  < 3,0 mg/kg

Fluoreeni  < 3,0 mg/kg

Fenantreeni  5,3 mg/kg

Antraseeni  < 3,0 mg/kg

Fluoranteeni  10 mg/kg

Pyreeni  6,6 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  3,7 mg/kg

Kryseeni  5,9 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  3,3 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  < 3,0 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  < 3,0 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  < 3,0 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 3,0 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  < 3,0 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  36 mg/kg

CK20-03835-5 Näyte/keräin: PAH5
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: US, paperi
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  < 1,7 mg/kg

Asenaftyleeni  < 1,7 mg/kg

Asenafteeni  < 1,7 mg/kg

Fluoreeni  < 1,7 mg/kg

Fenantreeni  < 1,7 mg/kg

Antraseeni  < 1,7 mg/kg

Fluoranteeni  < 1,7 mg/kg

Pyreeni  < 1,7 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  < 1,7 mg/kg

Kryseeni  < 1,7 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  < 1,7 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  < 1,7 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  < 1,7 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  < 1,7 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 1,7 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  < 1,7 mg/kg

CK20-03835-6 Näyte/keräin: PAH6
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: AP, keittiö laatta + liima
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  1,1 mg/kg

Asenaftyleeni  < 0,95 mg/kg

Asenafteeni  < 0,95 mg/kg

Fluoreeni  < 0,95 mg/kg

Fenantreeni  < 0,95 mg/kg

Antraseeni  < 0,95 mg/kg

Fluoranteeni  < 0,95 mg/kg

Pyreeni  < 0,95 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  < 0,95 mg/kg

Kryseeni  1,3 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  < 0,95 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  < 0,95 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  < 0,95 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  < 0,95 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 0,95 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  < 1,5 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  2,4 mg/kg

CK20-03835-7 Näyte/keräin: PAH7
Mittauspaikka: 6903 Jäkärlän koulu
Mittauskohde: AP, keittiö, bitumi
Analysointipvm.: 01.12.2020/OKA1
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Tulosten tarkastelu
Jos pitoisuus on jäänyt alle määritysrajan, tulostaulukkoon on merkitty määritysraja ja sen 
eteen pienempi kuin -merkki (<).

Jos pitoisuus ylittää suurimman kalibrointinäytteen pitoisuuden, tulostaulukkoon on merkitty 
suurin määritettävissä oleva pitoisuus ja sen eteen suurempi kuin - merkki (>).

Yleistä kivihiilitervasta, bitumista ja PAH-yhdisteistä:

Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet sisältävät satoja orgaanisia yhdisteitä, joista haitallisimpia 
ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-
yhdisteet. Vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia 
bitumeja sekä bitumin ja kivihiilitervatuotteiden seoksia. Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus 
kivihiilitervatuotteissa, mm. kreosoottieristeessä, saattaa olla yli 1000 mg/kg. Myös bitumit 
voivat sisältää PAH-yhdisteitä, kuitenkin selvästi vähemmän kuin kivihiilitervaan perustuvat 
valmisteet.

Jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus on yli 200 mg/kg, toimitetaan tällainen jäte yleensä 
ongelmajätelaitokselle. Lisätietoa PAH-yhdisteitä sisältävistä rakennusmateriaaleista on esitetty 
RT-kortissa: RT 20-11160, Haitta- ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet.(2014)

Työministeriön päätöksessä (838/1993) PAH-yhdisteet luokitellaan syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaviksi aineiksi, lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit saattavat aiheuttaa ihon ja 
silmien ärsytystä, punotusta ja valoherkistymistä. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavina aineina 
PAH-yhdisteet luokitellaan myös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaraa aiheuttaviksi 
tekijöiksi. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville 
kemikaaleille.

PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja käsiteltäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ihon 
suojaamiseen. On syytä varmistua siitä, että suojakäsineet antavat riittävän suojan käsien 
kautta tapahtuvalta altistumiselta koska samannimisestä materiaalista valmistetuissa 
suojakäsineissä saattaa olla valmistajakohtaisia eroja. Käsineet on vaihdettava riittävän usein 
ja sisäpuolelta likaantuneet käsineet heti kun likaantuminen huomataan. Kehon muiden 
alueiden suojaaminen on myös tärkeää.

Iho ja erityisesti kädet on pestävä hyvin tauoille lähdettäessä ja työvuoron lopussa. 
Suojavaatetus: suoja-asu, kengät, käsineet ja päähineet on työvuoron päättyessä syytä jättää 
niille varattuihin tiloihin, jotta ulkopuoliset henkilöt eivät altistuisi materiaalin sisältämille 
kemikaaleille. Alueella, jossa materiaalia käsitellään, ei saa syödä, juoda tai tupakoida. 
Tupakointi työvuoron aikana lisää altistumista PAH-yhdisteille.

Materiaalin pölyämistä tulee välttää. Tarvittaessa suosittelemme käytettäväksi kokonaamarilla 
ja puhaltimella varustettua tehokkuusluokan TM3A2P SL R suodatinsuojainta.

Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkamisesta on olemassa Ratu-ohjekortti 82-0381. Tietoa 
aiheesta löytyy myös internetistä esimerkiksi hakukoneen avulla: Vaarallisten aineiden 
poistamisen turvalliset työmenetelmät 
(https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/10879/trt5sjohannesm.pdf ?
sequence=1).
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Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC 17025.
Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.

Työympäristölaboratoriot

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

Tuula Huuskonen
laboratoriomestari
Helsinki

Outi Kammonen
asiantuntija
Helsinki
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