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TIIVISTELMÄ 
 

Tutkittava rakennus on rakennettu/laajennettu useampana eri aikakautena. Toteutetut raken-

neratkaisut ovat tyypillisiä kullekin aikakaudelle. Laajennusosien rakenteiden ja talotekniikan 

laitteiden liittäminen toisiinsa on haasteellinen toimenpide. Eri aikakautena rakenteilla ja talo-

tekniikalla on ollut eri vaatimustaso, uudemman aikakauden vaatimustaso on korkeampi kuin 

vanhan. Talotekniikan päivittyessä uusimpaan vaatimustasoon vaaditaan vanhemmilta ra-

kenteilta ominaisuuksia, joille niitä ei ole suunniteltu esim. ilmanvaihdon tehostuessa vaadi-

taan rakenteilta parempaa tiiveyttä. yms. 

 

Rakennuksen ilmanvaihto on hieman haastava. Painovoimaisen ilmanvaihdon lisäksi on eril-

linen huippuimuri, sekä erilliset tuloilmakojeet osassa tiloja. Näiden tasapainottaminen on 

haastavaa ja riittämätön tulo-/korvausilma lisää rakenteista tapahtuvia ilmavuotoja.  

Rakenteiden läpi kulkeutuvan hallitsemattoman korvausilman mukana kulkeutuu epäpuh-

tauksia sisäilmaan heikentäen sen tasoa esim. pöly, tuoksut, mikrobit yms. Rakenteista ta-

pahtuva vuotoilma vaikuttaa myös rakennuksen lämmönkulutukseen ja oleskeluviihtyvyyteen. 

 

Rakenteista otettujen näytteiden perusteella rakenteissa on havaittavissa mikrobivaurioita, 

jotka heikentävät sisäilman laatua (laajennusosa, jossa luokat sijaitsevat, liikuntasalin lattia). 

Lisäksi sisäilmaa heikentää muovimattopinnoitteissa todetut vauriot (VOC-yhdisteet).  
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2 KOHTEEN YLEISKUVAUS 

Tutkimuksen kohteena on koulurakennus.  

 

Rakennus on rakennettu alun perin 1989 ja sitä on laajennettu 2000-luvulla. 

 

Kantavarunko on puurakenteinen. Alapohja on betonirakenteinen. Ulkoseinät ovat puuraken-

teisia, ulkoverhouksena on lauta. Yläpohja on puurakenteinen. Ilmanvaihto on osittain paino-

voimainen ja lisäksi on huippuimuri ja erilliset tuloilmakoneet. Tilat ovat ympäröivän maanpin-

nan yläpuolella.  

 

Rakennuksessa on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu mm. vesivuotoja ja mikrobivaurioita. 

 

2.1 Lähtökohta tutkimuksille 

Tilat on poistettu käytöstä aikaisempien tutkimustulosten perusteella. Nyt tilat haluttaisiin ot-

taa uudelleen käyttöön ja haluttiin selvittää, millaisia toimenpiteitä tilojen käyttöönotto vaatii. 

 

2.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakenteiden kuntoa ja korjaustarvetta. 

3 LÄHTÖTIEDOT 

3.1 Käytössä olleet asiakirjat 

- Kohteen pohjapiirustus ja rakenneleikkauskuva (1998) 

- Tutkimusseloste (Rakennuskatsastus Kuoppala Oy 24.10.2019) 

- Lausunto koulukiinteistön käytöstä väistötilana (Seinäjoen alueen ympäristötervey-

denhuolto 01.07.2019) 

- Korjausehdotus sisäilman mikrobihaittojen hallitsemiseksi (Rakennuskatsastus Kuop-

pala Oy 26.06.2019) 

- Tutkimusseloste (Rakennuskatsastus Kuoppala Oy 20.05.2019) 

- Ilmanäytteen mikrobianalyysivastaus (Työterveyslaitos 06.03.2019 ja 13.03.2019) 

- Tutkimusseloste (Rakennuskatsastus Kuoppala Ky 22.02.2012) 

 

3.2 Tilaajalta saadut tiedot 

Aikaisemmissa tutkimuksissa suositeltuja toimenpiteitä rakennuksen sisäpuolelle ei ole tehty. 

Rakennuksen sadevedet on ohjattu sadevesikaivoihin, ulkopuolista maanpintaa on muokattu 

ja salaojitus kaivettu rakennuksen ympärille hiljattain. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT  

Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi kosteusmittauksia (pintain-

dikointi, suhteellisen kosteuden mittaus). Mikrobimittauksia suoritettiin materiaalinäyttein. Il-

manvaihdon toimivuutta tutkittiin aistinvaraisesti sekä paine-eromittausten avulla. Lattiamate-

riaalin vaurioitumista tutkittiin ottamalla VOC-näytteitä. 

 

Tutkimuksen yhteydessä otetut näytteet tutkittiin WSP Finland Oy:n laboratoriossa. Kyseinen 

laboratorio on Ruokaviraston (entinen Evira) hyväksymä ja sen käyttämät tutkimusmenetel-

mät on akkreditoituja. Hyväksytyt laboratoriot löytyvät internetistä osoitteesta:  

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/sisail-

malaboratoriot/ 

 

Tutkimustulokset ovat raportin lopussa liitteinä.  

 

Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet:   

Suhteellinen kosteus: Vaisala HMI41 ja HMI40S näyttölaite, mittapää HMP 42 ja HMP110 

Pintakosteudentunnistin: Gann RTU600 pintaindikaattori 

Paine-ero: Testo 512 paine-eromittari 

5 RAKENTEET 

5.1 Ulkopuolinen maanpinta ja rakennuksen korkeusasema 

5.1.1 Havainnot 

Rakennuksen ympäröivää maanpintaa on hiljattain paranneltu ja muotoiltu uudestaan. Maan-

pinta viettää poispäin rakennuksesta. Rakennuksen ympäriltä on poistettu kasvillisuutta ja 

rakennuksen vierustoilla on soraa. 

  

 

 

Ympäröivä maanpinta viettää rakennuksesta poispäin.  

 

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/sisailmalaboratoriot/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/sisailmalaboratoriot/
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5.2 Sadevesi- ja salaojajärjestelmät 

5.2.1 Havainnot 

Salaojajärjestelmä on uusittu yhdessä ulkopuolisten parannusten kanssa. Sadevedet ohjau-

tuvat sadevesikouruja pitkin sadevesikaivoihin. 

 

 

 

Sadevesi- ja salaojajärjestelmät on hiljattain uusittu.  

5.2.1 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Ei toimenpiteitä. 

 

5.3 Alapohja, laajennusosa 

5.3.1 Rakenne 

Alapohjarakenteena laajennusosassa on maanvarainen betonilaatta, alapuolisella läm-

möneristeellä. Rakenne on: pinnoite, betoni n. 80mm, styrox 50mm, hiekka. 

Reuna-alueilla styrox-eristeen vahvuus on 100mm. 
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Rakennepiirrustuskuva laajennusosasta. 

  

5.3.2 Havainnot 

Pintaindikaattorin arvoissa oli poikkeamaa pienellä alueella lattiapinnoilla opettajienhuoneen 

wc-tilassa ja aulan inva-wc:ssä (merkitty pohjakuvaan). Molemmissa tiloissa lattiapinnoit-

teena on keraaminen laatta.  

 

Muilla lattiapinnoilla ei havaittu poikkeamaa pintaindikaattorin arvoissa. 

 

Lattiapinnoitteen alta mitattiin suhteellisia kosteuksia (viiltomittaus).  Lattiapinnoitteen alla 

suhteellinen kosteus vaihteli mittapisteissä välillä 63-78 %, lämpötilan ollessa 20-23 0C. Viil-

tomittauksen yhteydessä oli aistittavissa poikkeavaa tuoksua muovimaton alla (viittaa muovi-

maton/mattoliiman kemialliseen hajoamiseen). 
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Muovimaton alla oli havaittavissa poikkeavaa hajua.  Muovimattopinnoitteista otettiin näytteitä VOC-yhdisteiden 

määrittämistä varten. 

 

5.3.3 Näytteet 

Lattiapinnoitteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 5 kpl VOC-yhdisteiden määrittä-

miseksi. Näytteet lähetettiin laboratorioon tutkittaviksi. 

 

Materiaalinäytteiden VOC-tulokset 

Näyte 1, Opettajat 

• TVOC-pitoisuus 460 µg/m3g 

• Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  
o 2-etyyli-1-heksanoli: 280 µg/m3g 
o 1-Butanoli: 13 µg/m3g 

• Muut yksittäiset koholla olevat yhdisteet 
o alkyylibentseenit: 283 µg/m3g 

 

Näyte 2, Esikoulutila 

• TVOC-pitoisuus 650 µg/m3g 

• Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  
o 2-etyyli-1-heksanoli: 380 µg/m3g 
o 1-Butanoli: 39 µg/m3g 
o C9-alkoholit: 1,3 µg/m3g 

• Muut yksittäiset koholla olevat yhdisteet 
o alkyylibentseenit: 270 µg/m3g 

 

Näyte 3, Luokat 1-2 

• TVOC-pitoisuus 1200 µg/m3g 

• Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  
o 2-etyyli-1-heksanoli: 570 µg/m3g 
o 1-Butanoli: 46 µg/m3g 

• Muut yksittäiset koholla olevat yhdisteet 
o alkyylibentseenit: 470 µg/m3g 
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Näyte 4, Luokat 3-4 

• TVOC-pitoisuus 460 µg/m3g 

• Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  
o 2-etyyli-1-heksanoli: 210 µg/m3g 
o 1-Butanoli: 23 µg/m3g 

• Muut yksittäiset koholla olevat yhdisteet 
o alkyylibentseenit: 290 µg/m3g 

 
Näyte 5, Luokat 5-6 

• TVOC-pitoisuus 520 µg/m3g 

• Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  
o 2-etyyli-1-heksanoli: 320 µg/m3g 
o 1-Butanoli: 32 µg/m3g 

• Muut yksittäiset koholla olevat yhdisteet 
o alkyylibentseenit: 195 µg/m3g 

 

Materiaalinäytteiden tulkinta: 

Bulk-emissioiden viitearvot eri materiaalityypeille: 

1) PVC, jossa pehmittimenä DEHP (di-etyyliheksyyliftalaatti): 

- TVOC 200 µg/m3g 

- 2-etyyli-1-heksanoli 70 µg/m3g 

2)  PVC, jossa pehmittimenä DINCH (di-isononyyliheksahydroftalaatti), DINP (di-isono-

nyyliftalaatti) tai DIDP (di-isodekyyliftalaatti) 

- TVOC 5001) µg/m3g 

- 2-etyyli-1-heksanoli 50 µg/m3g 

- C9-alkoholit 3201) µg/m3g 
1) viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n seuranatanäytteiden perusteella päästö-

tasot kasvavat ajan funktiona. 

3) Tasoitteet ja betoni 

- TVOC 50 µg/m3g 

- 2-etyyli-1-heksanoli 40 µg/m3g 

4) Linoleum 

- TVOC 650 µg/m3g 

- Propaanihappo 100 µg/m3g 

(Työterveyslaitos) 

5.3.4 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Lattiapinnoitteen alla on mattoliiman/muovimaton kemiallinen hajoaminen alkanut. Kemialli-

sen hajoamisen yhteydessä muodostuu yhdisteitä, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun.  

Maaperästä nouseva kosteusvirta (kapilaarisesti /diffuusion vaikutuksesta) on niin suuri että, 

suhteellinen kosteus nousee tiiviin lattiapinnoitteen alla tasolle, jossa kemiallinen hajoaminen 

on mahdollista. 
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Toimenpidesuosituksena vaurioituneet mattopinnoitteet tulisi uusia. Mattopintojen poiston jäl-

keen on huomioitava betoniin imeytyneet VOC-yhdisteet ja huolehtia joko niiden poistosta tai 

kapseloinnista ennen uudelleen pinnoittamista. Lattiarakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus 

tulee huomioida uutta lattiapinnoitetta valitessa. 

 

5.4 Alapohja, liikuntasali 

5.4.1 Rakenne 

Alapohjarakenteena on liikuntasalissa puukoolattu lattia betonilaatan päällä. 

5.4.2 Havainnot 

Liikuntasalin lattiassa oli aikaisemmissa tutkimuksissa todettu mikrobivaurioitumista molem-

pien pitkien sivujen reuna-alueilla. Pohjalaatan paksuus reuna-alueella oli ollut yli 15cm eikä 

ole varmuutta, onko betonilaatan alla lämmöneristettä. 

 

Lattian eristetilan kosteus mitattiin kolmesta kohtaa, molemmilta reunoilta ja kesialueelta. 

Pääoven puoleiselta reunalta eristetilan suhteellinen kosteus oli 78%, lämpötila 15 °C ja ab-

soluuttinen kosteus 10 g/m3. Keskilattian eristetilan suhteellinen kosteus oli 66%, lämpötila 

17 °C ja absoluuttinen kosteus 9,6 g/m3. Sisäpihan puoleisen reunan eristetilan suhteellinen 

kosteus oli 65%, lämpötila 18 °C ja absoluuttinen kosteus 10,3 g/m3. Lattian reuna-alueilla 

alapohjan eristeenä on mineraalivilla ja tarkastusaukoista on aistittavissa mikrobitoimintaan 

viittaavaa hajua. Keskilattian osalla lattian eristeenä havaittiin olevan purua. Purussa ei ais-

tinvaraisesti ollut havaittavissa muutoksia tai hajua. Purusta otettiin mikrobinäyte, jossa ei 

havaittu mikrobikasvua. 

 

 

 

Yleiskuva liikuntasalista.  
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5.4.3 Näytteet 

Liikuntasalin alapohjan purueristeestä otettiin materiaalinäytteitä 1 kpl. Näyte lähetettiin labo-

ratorioon tutkittavaksi. 

 

Laboratorion mikrobianalyysin mukaan 

 

Näyte 6, Liikuntasali 

• Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

• Laboratorion tulkinta: ei poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja, joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (aktinomykeetit) 

 

Materiaalianalyysin tulkintaohje: (suoraviljely) 

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. 

(osa asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohjeesta) 

5.4.4 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Liikuntasalin lattiassa on reuna-alueilla aiemmin todettuja mikrobivaurioita. 

Keskialueella purueristeessä ei todettu vaurioitumista. 

Vähintään lattian reuna-alueiden mikrobivauriot tulee korjata. 

Purkutyön yhteydessä tulee selvittää, onko betonilaatan alla lämmöneristettä tai kapillaarikat-

koa. 

Puukoolattu lattia eristämättömän betonilaatan päällä on riskirakenne, joka tulee huomioida 

korjaussuunnitelmaa tehdessä. 

 

5.5 Sokkeli ja maanvastaiset seinät 

5.5.1 Rakenne 

Laajennusosan sokkeli on harkkorakenteinen. Sokkelin yläreuna on valesokkelimainen. Va-

lesokkelin sisäpinnassa on bitumisively ja puukuitulevy. 

 

Ruokasaliin tehdyn rakenneavauksen perusteella vanhan osan ulkoseinissä on valesokkeli-

rakenne, joka on riskirakenne. 

5.5.2 Havainnot 

Laajennusosan ulkoseinän ”valesokkelin” sisäpinnassa olevasta puukuitulevystä on aiemmin 

otettu mikrobinäyte, jossa todettiin mikrobikasvua materiaalissa. 
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Alaohjauspuu on painekyllästetty ja siinä ei ole silminnähden vaurioita. Alaohjauspuun ja sok-

kelin välissä on huopakaista. 

 

Ulkopuolisten töiden yhteydessä sokkelia vasten oli asennettu patolevy. Patolevyn yläreu-

nasta puuttuu kuitenkin vielä reunalista. 

 

  

Valesokkelin sisäpintaan on liimattu puukuitulevy. Alaohjauspuussa ei ole havaittavissa vaurioitumista. Alla on 

huopakaista. 

 

 

 

Patolevyn yläreunasta puuttuu reunalista.  

 

Vanhan osan seinärakenne tutkittiin tekemällä rakenneaukaisu ruokasalin ulkoseinään. 

Vanhassa osassa ulkoseinän alaohjauspuu sijaitsee n. 20cm lattiapintaa alempana. Alaoh-

jauspuun yläpinta oli mittaushetkellä kuiva (14 p-%). 
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Rakenneaukaisu ruokasalin ulkoseinässä. Kuva on seinän sisältä. 

5.5.3 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Laajennusosassa ”valesokkelin” sisäpinnasta kuitulevy on suositeltavaa poistaa ja sokkelin 

sisäpinta puhdistaa mekaanisesti.  

 

Patolevyn yläreunaan tulisi asentaa reunalista. 

 

5.6 Ulkoseinä 

5.6.1 Rakenne 

Uudessa osassa ulkoseinän rakenne on (Rakennuskatsastus Kuoppala Oy): 

kipsilevy, höyrynsulkumuovi, pystyrunko + mineraalivilla 125mm, vaakakoolaus + mineraali-

villa 50mm, tuulensuojalevy, koolaus, ulkoverhouslaudoitus. 

Lyhyet päätyseinät ovat uudessa osassa betonirakenteiset. 

 

Ulkoseinärakenne tarkastettiin vanhasta osasta tekemällä rakenneaukaisu ruokasalin ulko-

seinälle. 

Rakenne avauksen kohdalla on: 2x kipsilevy, höyrynsulkumuovi, n.80mm mineraalivillaeriste, 

styrox (seinän alaosassa), n. 50mm mineraalivilla, tuulensuojalevy, koolaus, ulkovuorilaudoi-

tus. 

5.6.2 Havainnot 

Laajennusosan ulkoseinistä on otettu mikrobinäytteitä aikaisempien tutkimusten yh-

teydessä. Mikrobinäytteissä on ollut vaihtelevasti mikrobivaurioon viittaavia löydöksiä. 

Mikrobivaurioiden esiintymistä haluttiin kartoittaa ottamalla muutamia näytteitä lisää. 

Näytteitä otettiin sekä laajennusosasta että alkuperäisestä seinärakenteesta. Näyt-

teenottopaikat on merkitty pohjakuvaan. 
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Ulkoverhouslaudoituksen alareunassa on paikoin lahovaurioita. 

 

 

Ulkoverhouslaudoitus on paikoin lahovaurioitunut.  

5.6.3 Näytteet 

Ulkoseinistä otettiin materiaalinäytteitä 7 kpl. Näytteet lähetettiin laboratorioon tutkittavaksi. 

 

Laboratorion mikrobianalyysin mukaan 

 

Näyte 1, Ruokasali 

• Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

• Laboratorion tulkinta: ei poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä esiintyy yksittäisiä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ja/tai mikrobeja 

joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (Chaetomium, A. versicolor) 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

Näyte 2, Luokat 1-2 

• Mikrobien kokonaismäärä on kohtalainen/runsas (++/+++) 

• Laboratorion tulkinta: esiintyy poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ja/tai mikrobeja joiden kos-

teusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (A. versicolor, Oidiodendron) 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

Näyte 3, Luokat 3-4 

• Mikrobien kokonaismäärä on vähäinen (+) 
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• Laboratorion tulkinta: ei poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä esiintyy yksittäisiä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ja/tai mikrobeja 

joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (A. fumigatus, Eurotium) 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

Näyte 4, Luokat 5-6 

• Mikrobien kokonaismäärä on runsas (+++) 

• Laboratorion tulkinta: esiintyy poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ja/tai mikrobeja joiden kos-

teusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (A. versicolor, Phoma, Oidiodendron) 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

Näyte 5, Opettajien huone 

• Mikrobien kokonaismäärä on vähäinen (+) 

• Laboratorion tulkinta: ei poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä esiintyy yksittäisiä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ja/tai mikrobeja 

joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (A. versicolor) 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

 

Näyte 7, Liikuntasali, pääoven puoleinen pitkä sivu 

• Mikrobien kokonaismäärä on vähäinen (+) 

• Laboratorion tulkinta: ei poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä esiintyy yksittäinen kosteusvaurioon viittaava mikrobi ja/tai mikrobi joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (Chaetomium) 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

Näyte 8, Eteinen 

• Mikrobien kokonaismäärä on vähäinen (-/+) 

• Laboratorion tulkinta: ei poikkeavaa mikrobikasvua 

• Näytteessä ei esiinny kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja ja/tai mikrobeja joiden kos-

teusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin 

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Aktinomykeetit) 

 

Materiaalianalyysin tulkintaohje: (suoraviljely) 

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. 

(osa asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohjeesta) 
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5.6.4 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Näytteissä 2 ja 4 esiintyi poikkeavaa mikrobikasvua ja ne sijoittuvat luokkatilojen 1-2 ja 5-6 

ulkoseinustoille. Luokka 3-4 näytteessä ei esiintynyt poikkeavaa mikrobikasvua, mutta aiem-

min samasta luokasta otetussa näytteessä on ollut epäily mikrobikasvusta. 

 

Suosittelen vähintään tämän ulkoseinustan osalta seinän alaosan aukaisemista ja eristeiden 

uusimista.  

 

5.7 Yläpohja ja vesikatto 

5.7.1 Havainnot 

Yläpohjan kuntoa ei tässä tutkimuksessa kartoitettu enempää, sillä sen osalta oli jo aiem-

missa tutkimuksissa havaittu puutteita, joita ei ole korjattu. 

Lisäksi katolla oli lokin pesä, joten yläpohjaan ja katolle ei nyt menty. Räystään alla takapihan 

puolella on eläimillä pääsy yläpohjaan (tutkimusten aikaan sinne meni lokinpoikanen). 

 

 

 

Tässä nurkassa räystään alla on reikä ja eläimillä pääsy ylä-

pohjaan. 

 

 

5.7.2 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Aikaisempien toimenpidesuositusten mukaiset korjaukset (mm. tiedossa olevien vuotokohtien 

eristeiden uusinta). Lokin pesän poisto katolta ja eläinverkon asennus, jottei eläimiä pääse 

jatkossa yläpohjaan. 
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6 ILMANVAIHTO 

6.1 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Rakennuksessa on osittain koneellinen poistoilmanvaihto, jonka poistoventtiilit sijaitsevat ns. 

likaisissa tiloissa (mm. liikuntasali, wc- ja pesutilat). Lisäksi osassa tiloja on erilliset tuloilma-

koneet. Ikkunoiden yläpuolella on korvausilmaventtiileitä ja lisäksi liikuntasaliin on lisätty muu-

tamia korvausilmaventtiileitä. Näyttämön takana olevassa tilassa osa korvausilmaventtiileistä 

jäi patjan taakse, joten niiden kautta ei luultavasti juurikaan korvausilmaa pääse kulkemaan. 

Pukuhuoneiden ovissa on siirtoilmasäleiköt, wc-tilojen kynnysraot olivat melko olemattomat. 

Yläkerrassa ei ole korvausilmaventtiileitä. 

 

Poistoilmanvaihdon huippuimuri oli ollut aiemmin pois toiminnasta (oli huomattu edellisten 

tutkimusten yhteydessä). Nyt testattiin pistokokein poistoilmanvaihdon toimivuutta aulan wc-

tilasta sekä pesuhuoneesta ja poistot olivat toiminnassa. 

 

 

 

Osassa tiloista on erilliset tuloilmalaitteet.  

6.2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus 

Tuloilmakoneiden ulkosäleiköissä oli havaittavissa jonkin verran likaa, pölyä yms. epäpuh-

tautta. 

 

6.3 Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero 

Tutkimuksen yhteydessä mitattiin sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde. Sisätilat ovat pää-

sääntöisesti alipaineiset (-2,3…-4,8 Pa) ulkoilmaan nähden.  

 

6.4 Tulkinta ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on tällaisenaan hieman sekava ja sen tasapainottami-

nen on haastavaa. Sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde oli kuitenkin mittaushetkellä 
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normaalilla tasolla. Riittävästä korvausilmasta tulee huolehtia niissä tiloissa, joissa ei ole ko-

neellista tuloilmaa. 

Liikuntasalin korvausilman määrä on tilan kokon nähden edelleen vähäinen, varsinkin, kun 

osa venttiileistä jäi patjan taakse. 

Wc-tilojen väliovien kynnysrakoja voisi suurentaa tai lisätä siirtoilmasäleiköt oviin, jotta var-

mistutaan ilman kulkeutumisesta poistojen suuntaan. 

Yläkerrassa ei ole korvausilmaventtiileitä ollenkaan, joten sinne sellaiset tulisi lisätä. 

Hallitun korvausilman puutteellisuus lisää ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan, jotka heikentä-

vät sisäilman laatua. 

 

6.5 Yläkerta 

Vanhassa rakennusosassa on toinen kerros. 

Välipohjan rakennetta ei tutkittu, mutta sen havaittiin hieman painuneen yläkerran huoneiden 

välisen oven edustalta. 

Yläkerran ilma oli aistittavissa hieman tunkkaiseksi, sillä siellä ei ole korvausilmaventtiileitä. 

 

  

Yleiskuva yläkerran tiloista. Lattia on oven edustalta painunut. 
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6.5.1 Muut havainnot 

Pukuhuoneiden yhteydessä olevissa pesutiloissa silikonisaumat ovat huonossa kunnossa ja 

paikoin ratkenneet. Ne tulisi uusia ennen tilojen käyttöönottoa. 

 

 

 

Yleiskuva pesutilasta. Silikonisaumoissa on pesutiloissa rakoilua. 

 

Aulassa oli havaittavissa katossa vanhoja vuotojälkiä. Näiden suhteen on korjaussuositukset 

annettu Rakennuskatsastus Kuoppala Oyn laatimassa raportissa, joten näitä ei nyt tutkittu 

enempää. Aulassa olevan kaapiston alasokkeli on turvonnut vuotovesistä ja kaapin alaosa 

tulee uusia. 

Katossa olevien akustiikkalevyjen reunapinnat ovat avoinna ja niistä voi irrota sisäilmaan mi-

neraalivillakuituja. Reunat on suositeltavaa pinnoittaa esimerkiksi maalaamalla. 
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Vuotojälkiä aulan katossa. Vuotojälkiä aulan katossa. 

 

  

Aulassa olevan kaapin alasokkeli on vaurioitunut. Akustiikkalevyjen reunapinnat ovat avoinna. 
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7 YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ SUOSITELTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 

 

Yleistä 

Kiinteistön sisäilman laatuun vaikuttaa useampi eri tekijä (ilmanvaihto, rakenteiden ilmavuo-

dot, rakenteissa olevat kosteusvauriot, lattiapinnoitteen vaurioituminen). Kiinteistöä tulee kä-

sitellä kokoisvaltaisesti (rakenteet / olosuhteet) korjaussuunnitelmaa tehdessä. Yksittäisen 

rakennusosan / toiminnan korjauksen vaikutus koko kiinteistön olosuhteisiin voi olla vähäi-

nen. 

 

Ilmanvaihto 

Ilmanvaihtolaitteet tulee puhdistaa ja säätää ennen käyttöönottoa. Riittävästä tuloil-

masta/korvausilmasta tulee huolehtia kaikissa tiloissa. 

Ilmavaihdon säädössä tulee huomioida sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde. Tiloihin vaikut-

taa painovoimainen ilmanvaihto ja erillinen huippuimuri, joiden vaikutukset tulee huomioida 

ilmanvaihtoa säätäessä. 

 

Rakenteet 

- Liikuntasalin lattiarakenteen korjaaminen. 

- Vaurioituneiden muovimattopinnoitteiden poisto. 

- Lattiarakenteessa olevien VOC-yhdisteiden poisto/kapselointi. 

- Ulkoseinärakenteiden korjaaminen laajennusosasta, vähintään luokkien puoleisen ul-

koseinustan osalta. 

- Vanhojen vuotovahinkojen korjaaminen (yläpohja). 

- Paikoin vaurioituneen ulkovuorilaudoituksen uusiminen. 

 

Muuta 

- Vaurioituneen kaapin alaosan uusiminen aulasta. 

- Akustiikkalevyjen reunojen pinnoittaminen. 

 

Siivous 

Korjaustoimenpiteiden jälkeen tehdään tiloihin siivous esimerkiksi työterveyslaitoksen ohjei-

den mukaan (http://www.ttl.fi/). 

 

Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 
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Parhain terveisin, 

 

 
__________________________ 

Jenni Luukkonen 040 587 5941 
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Rakenteiden kosteuden mittaaja – Sertifikaattinumero C-24662-24-19 

 

 

 
______________________________  
Jarno Colliander                                                                                                                   

Projektipäällikkö, sisäilmapalvelut                                                                                    

Rakennusterveysasiantuntija - Sertifikaattinumero C-25671-26-20  

 

 

 

 

 
Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013  
 

Raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä ja/tai kohteista saatujen tulosten analysointiin. 
Raportti sisältää analyysi- ja mittatietoja ainoastaan kyseisessä raportissa mainituista kohteista ja mittapisteistä mittaushetkellä, 
eikä raportin tuloksia ja johtopäätöksiä voi yleistää kohteen tai kiinteistön muihin tiloihin ja/tai rakenteisiin. 
 
Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla kiinteistössä tai sen rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai 
vaurioita. Vahinkotarkastusraportin ollessa kyseessä raportti laaditaan kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden selvittä-
miseksi, eikä raporttia voi käyttää kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä. 
  
Polygon Finland Oy ei kanna vastuuta kiinteistössä olevista piilevistä vioista tai vaurioista jotka ovat tutkimuskohteen ulkopuolella 
tai syntyneet tutkimushetken jälkeen tutkimuskohteeseen. Kartoitus- ja katselmuspalvelu sekä sen dokumentointi ei saata Po-
lygon Finland Oy:tä vastuuseen tutkimuskohteen mahdollisista virheistä tai vaurioista tutkimushetkellä, sitä ennen tai sen jäl-
keen. 
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8 POHJAPIIRUSTUS TULKINTOINEEN SEKÄ NÄYTTEENOTTOKOHTINEEN 

 
 

 

 RH eristetila    
RH viiltomittaus 

 Materiaalinäyte, mikrobit   Alue, jossa poikkeavia arvoja 
pintaindikoinnissa 

 Materiaalinäyte, VOC    

 

RH1  V1 

M1 

 

 V1 

 V2 

 V3 

 V4 

 V5 

 V6 

 V7 

 V8 

 E1 

 E2 

 E3 

 E4 

V1 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 
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9 MITTAUSTULOKSET 

 Rh (%) T (C)   (g/m3)  

Sisäilma: 48 22 9,4 

Ulkoilma: 52 21 9,6 
 

MITTAUSTULOSTEN TULKINTA: 
Suhteellinen kosteus = RH, lämpötila = t. 

             
Eristetila               
Mitta 
piste 

Suht. 
kost. 
(%) 

Lämpö 
tila  
(oC) 

(g/m3) Kosteusarvio: Mittauskohde: 

E1 86 19 14,1 Normaali Maapohja (hiekka) 

E2 65 18 10,1 Hieman koholla Alapohjan eristetila 

E3 66 17 9,6 Hieman koholla Alapohjan eristetila 

E4 78 15 10,1 Hieman koholla Alapohjan eristetila 

 

MITTAUSTULOSTEN TULKINTA: 
Suhteellinen kosteus = RH, lämpötila = t. 
Eristetilan suhteellisen kosteuden tulisi pääsääntöisesti noudattaa seuraavia raja-arvoja: 
( Lämpötilan t ollessa 20°C ± 5°C ) 

- RH alle 60 %, eristetila kuiva. 
- RH 60% - 75%,eristetilassa kosteus koholla, selvitettävä voiko olla rakennuksen normaalitila. 
- RH yli 75%, eristetila kostea / märkä, tutkittava vaatiiko korjaustoimenpiteitä. 

 
 

 
 

Viiltomittaus 
Mitta 
piste 

Suht. 
kost. (%) 

Lämpö 
tila  (oC) 

(g/m3) Tulkinta 

V1 77 23 16 Koholla 
V2 75 22 14,8 Koholla 
V3 77 22 15,1 Koholla 
V4 58 24 12,7 Hieman koholla 
V5 63 23 12,9 Hieman koholla 
V6 75 22 14,5 Koholla 
V7 77 23 16 Koholla 
V8 70 20 11,7 Hieman koholla 

 

MITTAUSTULOSTEN TULKINTA: 
- Lattiapinnoitteen alla suhteellinen kosteus tulisi olla alle pinnoitteen/liiman vaatimaa pinnoitus arvoa 
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