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Liitteet 
Liite 1. Pohjapiirustukset 
  

© Inspecta Oy 

Inspecta Oy (Kiwa Inspecta) vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 2013). 

Mitään tämän raportin osaa ei saa muokata, jäljentää taikka julkaista missään muodossa tai millään tavoin ilman julkaisijan antamaa 
kirjallista lupaa. 

Tämä raportti ei ole julkisesti saatavilla, vaan se on jaettu vain hankkeen tilaajalle. Raportin jakelu hankeryhmän ulkopuolella tapahtuu 
vain tilaajan toimesta ja vastuulla. 
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 Yleistiedot 

 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää koulurakennuksen eri rakennusosien rakenteiden toteutustapa ja 
kunto sekä arvioida sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä.  

 Lähtötiedot 

Käytössä oleva piirustusaineisto ja asiakirjat: 

 IV-mittauspöytäkirja, M-Ventti Oy, 17.9.2019 
 Tutkimussuunnitelma, Kiinteistöasiantuntijat Oy, 16.7.2019 
 Pölynkoostumusnäytteet raportti,14.1.2019  
 Kerrosten käytävien sisäkattolevysaumojen tiivistystyö raportti, A-Kiinteistöcontrol Oy, marraskuu 

2018 

 Kuntoarvioraportti, Raksystems Oy, 14.6.2018 
 Kuitututkimus raportti, Kiwa Inspecta, 21.8.2018 
 Kuitututkimus raportti, Kiwa Inspecta, 17.4.2018 
 LVI-piirustukset vuodelta 2005 
 Rakenneleikkauskuvia ja pohjapiirustuksia, 1987-1988 
 Lämpöjohtopiirustukset vuodelta 1995 
 Rakennusaikaiset ARK-piirustukset (asema, pohja, julkisivut) 
 Rakennusaikaiset RAK-kuvat (mm. rakenneleikkauksia)  
 Rakennusaikaiset LVIS-piirustukset 

 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuskohteena on Juhana Herttuan koulu Turussa. Kiinteistö on valmistunut vuonna 1962 ja on 
pääosin alkuperäiskunnossa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 5 338 m2 ja tilavuus 21 000 m3. Koh-
teessa on luokkatiloja sisältävä siipi, liikuntasalisiipi pesutiloineen, henkilökunnan sosiaalitilat ja tavan-
omaisia aulatiloja.  

Luokkatilat käsittävä rakennusosa on kolmikerroksinen. Liikuntasalisiipi on yksikerroksinen. Rakennuk-
sessa on lisäksi kellaritilat, jotka käsittävät molemmat rakennusosat. Rakennus on betonirunkoinen ja 
perustettu kalliolle betonianturoiden varaan. Yläpohjien kantavina rakenteina ovat teräsbetonipalkistot. 
Alapohjat ovat maanvaraisia betonirakenteita. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Ulkoseinät ovat ra-
kennuksen päädyissä tiili-villa-betoni -rakenteisia. Pitkillä ikkunajulkisivuilla ulkoseinät ovat ulkopuolel-
taan levyverhoiltuja, vuorivillalla lämmöneristettyjä ja sisäkuoreltaan betonirakenteisia. Ulkokuoreltaan 
betonirakenteiset maanvastaiset ulkoseinät ovat sisäpuolisilta osiltaan lämmöneristettyjä ja tiiliverhot-
tuja. Väliseinät ovat pääosin betonirakenteisia tai tiilimuurattuja. Vesikatto on pulpettikaton mallinen ja 
katteena on bitumikermi.  

Rakennuksessa on koneellinen tulo-poisto ilmanvaihtojärjestelmä ja vesikeskuslämmitys. Lämmitys-
patterit ovat ulkoseinustalla. Käyttövesiputket ovat tiettävästi kuparia sekä mahdollisesti osin sinkittyä 
teräsputkea, viemärit ovat muovia.  

Tutkittavia rakenneosia on havainnollistettu liitteenä 1 olevaan pohjapiirrokseen. 
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 Tutkimuksen sisältö 

 Johdanto 

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on käsitellä kiinteistön rakenteita, rakennusosia ja teknisiä järjestel-
miä yhtenä kokonaisuutena, jossa yhdistetään eri osa-alueiden asiantuntijoiden näkemys nykykun-
nosta ja korjaustarpeesta.  

Kuntotutkimus perustuu pääosin seuraavaan ohjeistukseen: 

 Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

 Rakenteet ja sisäilmasto 

Rakenteelliset tutkimukset ja tuloksien raportointi tehdään Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kos-
teus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan menetelmiä ja toimintatapoja mukaillen. Aistinvarais-
ten tarkastusten ja riskirakennearvion perusteella tehdään rakenneavauksia kohteeseen yhteensä 51 
kappaletta. Rakenneavausten tarkoituksena on selvittää riittävät tiedot rakenteiden kunnosta ja mah-
dollisista riskitekijöistä. Rakenneavauksista tarkastetaan rakenteiden kunto aistinvaraisesti, määrite-
tään rakennekerrokset, mitataan tarvittaessa kosteuspitoisuuksia sekä otetaan tarvittaessa materiaali-
näytteitä laboratorioanalyyseihin. Tutkittavia rakenneosia on alustavasti esitetty liitteenä 1 olevassa 
pohjapiirroksessa. Mikäli tutkimusten yhteydessä havaitaan tarvetta tehdä rakenneavauksia suunnitel-
tua enemmän, toteutetaan ylimenevät rakenneavaukset lisätyönä ja niiden tekeminen hyväksytetään 
tilaajalla.  

Mahdollisten lisärakenneavausten tarpeellisuuteen vaikuttaa esim. rakenteiden toteutuksen poik-
keavuus suunnitellusta (esim. alapohjat/ulkoseinät). 

Materiaalinäytteitä otetaan laboratorioanalyyseihin seuraavasti: 

 Mikrobianalyysi suoraviljelymenetelmällä, yht. 51 kpl  
 VOC-analyysi ilmanäyte, yht. 5 kpl 
 VOC-analyysi (bulk), yht. 5 kpl 
 Mineraalivilla kuitunäytteet, yht. 11 kpl 

Kohteeseen on tehty asbestikartoitus (Varsinais-Suomen Asbestitutkimus Oy, raportin päiväys 
14.12.2019). Kyseisessä tutkimuksessa ei määritetty haitta-aineita, joten jos rakenneavausten yhtey-
dessä havaitaan esim. vedeneristys kerros, on näin ollen järkevää ottaa vedeneristyskerroksesta 
näyte haitta-aineiden määrittämiseksi. 

Mahdolliset lisänäytteenotot tehdään lisätyönä ja näytteenotot sekä näytteiden analysoinnit laboratori-
ossa hyväksytetään tilaajalla. Laboratorioanalyysit tehdään FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa. 

Rakenneavaukset paikataan väliaikaisesti siten, että tutkituista rakenteista ei ole ilmavirtauksia sisäti-
loihin rakenneavausten kautta. Rakenneavauksen päälle laitetaan rakenteesta riippuen peitelevy tai 
kuivabetonimassa.  

Yleistarkastelut 

 Kaikkien tutkimusalueen tilojen aistinvarainen yleistarkastus, jossa kirjataan ylös kaikki poikkeavat 
havainnot (mm. hajut, värimuutokset pinnoissa, vauriot) ja rakenteista havaitut puutteet / riskit 
sekä muut mahdollisesti sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. Alaslaskettujen kattojen yläpuoliset 
tilat tarkastetaan pistokoeluontoisesti. 
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Aluerakenteet 

 Salaojien tarkastus aistinvaraisesti tarkastuskaivoista. 
 Sade- ja pintavesien poisohjauksen tarkastus ja arviointi aistinvaraisesti. 

Alapohjat 

 Maanvaraisille alapohjarakenteille tehdään pintakosteuskartoitus. Kartoituksessa tehdyt poikkea-
vat havainnot merkitään pohjakuviin raportin liitteeksi. Pintakosteuskartoituksen tulokset varmiste-
taan lattiapäällysteiden (matto- ja vinyylilaattapäällysteiden) osalta viiltokosteusmittauksin. Tutki-
muksiin sisältyy 8 kpl viiltokosteusmittauksia. Mahdollisesti tarvittavista laajemmista lisämittauk-
sista tai rakennekosteusmittauksista sovitaan tilaajan kanssa erikseen.  

 Päällysteiden alusrakenteiden kuntoa tarkastellaan viiltokosteusmittauskohdilta aistinvaraisesti. 
VOC-materiaalinäytteitä otetaan lisätutkimuksia varten 5 kpl tarvittaessa. 

 Alapohjiin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla rakennusosat 
(tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelaitteistoa. 
Tarkoituksena on saada pistokoeluontoisen tarkastelun perusteella riittävän tarkka yleiskuva ra-
kennusvaipan tiiveydestä (seinä/lattialiittymät, pilariliittymät, lattiassa olevat liikuntasaumat, hal-
keamat ja tiiveys yleisesti). Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva ala-
pohjarakenteiden liittymien tiiveydestä. 

 Alapohjarakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenteisiin tehdään 11 raken-
neavausta alapohjan rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on 
merkitty liitteeseen 1. 

 
Maanvastaiset ja maanpinnan yläpuoliset ulkoseinät 

 Maanvastaisiin ja maanpinnan yläpuolisiin seiniin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut teh-
dään alipaineistamalla rakennusosat (tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käy-
tetään apuna merkkiainelaitteistoa. Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleis-
kuva maanvastaisten ja maanpinnan yläpuolisten seinien liittymien tiiveydestä. Erityisesti kiinnite-
tään huomiota lattia- ja välipohjaliittymiin, ja tiiveyteen yleisesti. 

 Ulkoseinä- ja sokkeli rakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenteisiin teh-
dään 26 rakenneavausta ulkoseinän rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut raken-
neavauspaikat on merkitty liitteeseen 1. 

 Ikkunoiden ja ulko-ovien kunto tarkastetaan aistinvaraisesti. Lisäksi ikkunarakenteiden liittymiin 
sekä ikkunoiden välisiin levyrakenteisiin tehdään neljä rakenneavausta rakenteiden nykyisen kun-
non tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on merkitty liitteeseen 1. 

Välipohjat, väliseinät ja sisätilat 

 Välipohjien liittymiin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla raken-
nusosat (tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelait-
teistoa. Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva välipohjarakenteiden liit-
tymien tiiveydestä. Erityisesti havainnoidaan mahdolliset läpiviennit sekä välipohja- ja väliseinäliit-
tymät.  

 Välipohja- ja väliseinärakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenneavauksia 
tehdään 7 väliseinien ja välipohjien rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut raken-
neavauspaikat on merkitty liitteeseen 1. 

Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

 Yläpohjien liittymiin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla raken-
nusosat (tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelait-
teistoa. Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva yläpohjarakenteiden liitty-
mien tiiveydestä. Erityisesti havainnoidaan mahdolliset läpiviennit sekä ulkoseinäliittymät.  
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 Yläpohjarakenteiden toteutustapa tarkastetaan pääosin aistinvaraisesti yläpohjatiloista käsin. Mi-
käli on mahdollista toteuttaa, yläpohjarakenteisiin tehdään kaksi rakenneavausta rakenteiden ny-
kyisen kunnon selvittämiseksi.  

 Ilmanvaihto 

Iv-selvitykset tehdään SuLVI ry:n IV-kuntotutkimusohjeistusta (Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien 
ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (IV-kuntotutkimus: ohjeet ja raporttimallit) mukaille. Selvityksessä 
tehdään yleisarviointi siitä, miten järjestelmä vastaa nykyisen tai suunnitellun käytön vaatimuksia. 
Yleisarvioinnin tuloksena saadaan suositukset siitä, mitä IV-järjestelmille on tehtävä vaatimusten saa-
vuttamiseksi. Yleisarvioinnin yhteydessä päätetään, mitä yksityiskohtaisia tutkimuksia tarvitaan ja ote-
taan kantaa järjestelmän ylläpidon toteuttamiseen sekä järjestelmän puhtauteen. Puhtaus tarkistetaan 
aistienvaraisesti. 

 Järjestelmien yleisarviointi 
Kiinteistössä on pääosin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tuloilmakoneita on 5 kpl 
kolmessa eri ilmanvaihtokonehuoneessa ja vesikatolla on huippuimureita. Näiden lisäksi luokka-
huoneissa on Compact Air ilmankäsittelykoneita. 

o Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kuvaus kaikkien viiden tuloilmakoneen sekä yhden Com-
pact Air ilmankäsittelykoneen palvelualueella 

o Tuloilmakoneiden palvelualueiden kartoitus ja piirtäminen pohjapiirustuksiin. Merkitään pohja-
piirustuksiin luokkahuoneet, joissa on Compact Air koneita  

o Tuloilmakoneiden ohjaustapa, käyntiajat, ikä, kunto ja suodattimien vaihtoväli 
o Ilmanvaihtokoneiden, kammioiden ja puhaltimien puhtauden tarkastelu 
o Ulkoilman sisäänoton asianmukaisuuden selvitys ja raitisilmasäleikköjen ja -kammioiden yleis-

tarkastus kaikista tuloilmakoneista sekä kolmesta Compact Air koneesta 

 Seuraavat pistokoeluontoiset tarkastukset kohdistetaan. 

o Ilmanjakotapa ja ilmanjaon toimivuus 2:ssa luokkatilassa, jossa on Compact Air ilmankäsittely-
kone 

o TK-1, TK-2 ja TK-3 ilmanjakotapa ja ilmanjaon toimivuus verrattuna tilojen nykyiseen käyttöön 
ja henkilömääriin  

o Pääte-elimien puhtauden tarkastelu TK-1, TK-2 ja TK-3 koneiden palvelualueilta, 2 tuloilma-
venttiiliä tai -säleikköä jokaiselta palvelualueelta  

o Tuloilman piennopeuslaitteen puhtauden tarkastelu kolmesta luokkahuoneesta, jossa on Com-
pact Air ilmankäsittelykone  

o Kanavistoista otetaan yhteensä 5 kpl kuituteippinäytteitä, 1 jokaisen tuloilmakoneen palvelu-
alueelta. 

 Mahdollisesti sisäilmassa liikkuvia villakuituja tutkitaan tasopinnoilta otettavilla 2 viikon laskeuma-
näytteillä. Näytteitä otetaan yhteensä 6 kappaletta (teippinäytteet), 1 kpl 4:stä eri luokkahuoneesta, 
1 kpl opettajien huoneista ja 1 kpl yleistiloista. 

 Rakennuksen painesuhteita ulkovaipan yli seurataan jatkuvatoimisena mittauksena 2 viikon kestoi-
sena mittajaksona luokissa joissa EI ole Compact Air konetta. (5 mittauspistettä). 

 Rakennuksen sisäilman olosuhteita (CO2-pitoisuus, lämpötila ja sisäilman suhteellinen kosteus) 
seurataan jatkuvatoimisena mittauksena 2 viikon kestoisena mittausjaksona (5 mittauspistettä) 

 Nykyisen iv-järjestelmän soveltuvuuden arviointi nykyiselle käytölle ja mahdollisten jatkotutkimus-
tarpeiden selvitys kuuluu työn sisältöön. 
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 Tutkimusselostus 

Tutkimuksista laaditaan yksi raportti, joka käsittää kaikki tässä tutkimussuunnitelmassa esitetyt osa-
alueet. Raportointi tehdään Ympäristöopas 2016 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus -ohjeen 
raporttimallia mukaillen. Kohteella tehdyt merkittävimmät havainnot esitetään myös raportin liitteenä 
pohjapiirustuksissa. 

 Päiväys ja allekirjoitukset 

 
Tampereella 29.1.2020  
 

  
Sanna Snell, RI, DI Harri Saarinen, LVI-insinööri 
Asiantuntija LVI-asiantuntija 
Kiwa Inspecta Kiwa Inspecta 
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Tuomo Laitinen, FM, rkm, RTA 
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Puhekupla
VP, VP-US-liittymä

sanna.snell
Puhekupla
VOC-ilmanäyte

sanna.snell
Puhekupla
Olosuhdemittaus

sanna.snell
Puhekupla
Paine-eromittaus

sanna.snell
Puhekupla
VP



sanna.snell
Monikulmio

sanna.snell
Tekstiruutu
Liite 1 Rakenneavaus- ja tutkimuspaikatKiwa Inspecta 2020

sanna.snell
Puhekupla
Ikkunaliittymä, US

sanna.snell
Puhekupla
US

sanna.snell
Puhekupla
US

sanna.snell
Puhekupla
Paine-eromittaus

sanna.snell
Puhekupla
Olosuhdemittaus

sanna.snell
Puhekupla
US + ikkunaliittymä

sanna.snell
Puhekupla
VOC-ilmanäyte



sanna.snell
Monikulmio

sanna.snell
Tekstiruutu
Liite 1 Rakenneavaus- ja tutkimuspaikatKiwa Inspecta 2020

sanna.snell
Puhekupla
Ikkunaliittymä, VS

sanna.snell
Puhekupla
Paine-eromittaus

sanna.snell
Puhekupla
US + ikkunaliittymä

sanna.snell
Puhekupla
US

sanna.snell
Puhekupla
US

sanna.snell
Puhekupla
Olosuhdemittaus

sanna.snell
Puhekupla
VOC-ilmanäyte
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