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1 Yleistä 

Kohde  
Opintien koulu 
Opintie 2 
16600 Kärkölä 
 

Tilaaja  
Kärkölän kunta 
Pertti Sallila, kunnaninsinööri 
Virkatie 1 
16600 Kärkölä 
 

Tutkimusajankohta ja tutkijat 
kesä-heinäkuu 2018, kuntotutkimukset  syyskuu 2018, olosuhdemittaukset 
Miikka Kronqvist, Asiantuntija, RI  Teemu Kaitala, Asiantuntija, RI 
Teemu Kuitunen, Tutkimusavustaja 
Simo Mutanen, Tutkimusavustaja, Ins 
Sisäilmatalo Kärki Oy 
 

Alihankkijat tutkimuksissa 
heinäkuu 2018 
Keski-Suomen Lämpökuvauspalvelu, rakennekosteusmittaukset 
Rakennustyö J. Ikävalko Oy, rakenneavaukset timantilla sekä rakenneavausten paikkaus 
 

Yleistiedot  
Tutkittava kiinteistö on opintien koulun A-, B- ja C-osat. Pääosa rakennuksesta on rakennettu 1970-
luvulla. Rakennuksen A1 osa on tutkimussuunnitelman mukaan 1960-luvulta. Rakennus on pääasiassa 
pilari-palkki -runkoinen. Julkisivu on tiilivuorattu, jota on uusittu peltikasettiosioin. Vesikate on pää-
asiassa bitumihuopakate. Rakennusta on laajennettu vuonna 2003 ja ulkoseinärakenteita korjattu 
vuosina 2015-2018. 
 
A-osaa on laajennettu vuonna 2003. Laajennusosan alapohjarakenteena on ryömintätila. A-osan kel-
laritiloissa on maanvarainen betonilaatta ilman alapuolista lämmöneristettä. A-osassa on 1.- ja 
2.krs:ssa opetustiloja ja kellarikerroksessa varastotiloja, ampumarata ja iv-konehuone. 
 
B-osan alkuperäinen osa on ollut A- ja C-osan yhdyskäytävänä. Siinä on kellarikerros ja 1.krs. B-osaa 
on laajennettu vuonna 2003, jossa yhdyskäytävä laajentui isoksi aulatilaksi ja laajennukseen tehtiin 
musiikkiluokka. Laajennusosan aulatilassa alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta ala-
puolisella lämmöneristeellä ja musiikkiluokan kohdalla ryömintätila. 
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C-osa on 2.kerroksinen, jonka päällä on erillinen iv-konehuone. C-osan pohjakerroksessa sijaitsee au-
latila, teknisentyön tiloja sekä liikuntasali. 2.krs:ssa sijaitsee opetustiloja, ruokala sekä kotitalousluo-
kat. C-osan 2 krs. on n. 1,5 m korkeammalla kuin A- ja B-osan 1. krs:t. C-osan vieressä on D-osan laajen-
nus, jossa sijaitsee uimahalli sekä kuntosali. C-osan 2.krs:n kotitalousluokat ovat osittain D-osan uima-
hallin päällä. 
 
Opintien koululla on koettu sisäilmaan liittyviä oireita ja sisäilmahaittoja, joiden lähteiden selvittä-
miseksi on tehty tutkimuksia vuosina 2015-2018. Rakennuksen ulkoseinärakenteita on korjattu osit-
taisten tutkimusten tulosten perusteella sisäilman laadun parantamiseksi. Tutkimussuunnitelman ja 
tilaajalta saadun tiedon mukaan, oireilua esiintyy edelleen, korjauksista huolimatta. Tutkimussuunni-
telman ja tilaan mukaan oireilu on ollut voimakkainta rakennuksen C-osalla. 
 
 

 
 

Kuva 1. Yleiskuva rakennusosista. Tarketietoina tutkimussuunnitelmasta saadut rakennusvuodet eri osille 
sekä ryömintätilojen sijainnit. 

1960-luku 

1970-luku, entinen yhdyskäytävä 

1970-luku 

2003, laajennus, 
ryömintätila 

2003, laajennus, 
ryömintätila 2003, laajennus, 

maanvarainen 

Uimahalli ei kuulunut 
tutkimusalueeseen. 
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Kuva 2. Yleiskuva, Opintien koulu. 

 
Toimeksianto 

Tutkimusten tarkoituksena on selvittää koulurakennuksen tämän hetkinen kunto rakennustekniikan 
osalta sekä saada selville altistustekijöitä, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa sisäilmahaittoja tilojen 
käyttäjille. Tutkimukset suoritettiin pääosin kohteesta tehdyn tutkimussuunnitelman mukaisesti (Tut-
kimussuunnitelma ja riskiarvio 17.5.2018, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy).  
 
Tutkimuksissa tiloihin kohdistettiin rakennusteknisiä kuntotutkimuksia ja rakennusfysikaalisia tarkas-
teluja rajatusti/pistokoeluonteisesti tiloittain. Tutkimukset kohdistettiin tiloihin tutkimussuunnitel-
man perusteella. Lisäksi ko. tilojen ympärystiloja tarkasteltiin kohdetutkimusten yhteydessä tulevaa 
korjaussuunnittelua silmällä pitäen.  
 
A-, B- ja C-osien rakennusosien vaikutusalueella olevat ilmanvaihtokoneet tarkastettiin sisäilmapai-
notteisesti. Tutkimuksissa tarkasteltiin myös ilmanvaihdon päätelaitteiden kautta kanavien puhtautta 
sekä niiden ilmavirtausta merkkisavun avulla. 
 

Rajaukset kohteessa 
Tutkimukset eivät koskeneet rakennuksen D-osaa, jossa sijaitsee uimahalli ja kuntosali. Tutkimusten 
ulkopuolelle rajattiin kaikkien rakennusosien (A-, B-, C-) LVS-järjestelmät (lämpö-vesi-sähkö järjestel-
mät).  
 

Kiinteistössä tehdyt korjaus-/muutostoimenpiteet 
 2018 kesä, alapohjan tiivistyskorjaukset, lattiapinnan uusiminen B-osan musiikkiluokassa 
 2015-2018, Liikuntasalin ja A-osan ulkoseinien paikallisia korjauksia 
  2003, Rakennuksen B-osan teko  
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 2003, A2-osan laajennuksen teko, A1-osan salaojien osittainen korjaus 
 
Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat 

 17.5.2018, Tutkimussuunnitelma ja riskiarvio, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 9.5.2018, Näytteenottoraportti, Polygon Finland Oy 
 22.3.2018, Näytteenottoraportti, Polygon Finland Oy 
 7.7.2017, Sisäilmatutkimus, Sisäilmatalo Kärki Oy 
 14.2.2017, Sisäilmatutkimus, Sisäilmatalo Kärki Oy 
 14.10.2015, Tutkimusraportti, Polygon Finland Oy 
 Pohjakuvat v. 2011 
 Rakennekuvat, Tutkimussuunnitelma ja riskiarvio, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 
 

2 Yhteenveto 

Rakennusteknisten tutkimusten perusteella rakenteissa todettiin sisäilmahaittoja jotka voivat heiken-
tää sisäilman laatua tiloissa. Tutkimusten tulokset on jaoteltu rakennusosittain alla: 
 
A-osa 
A-osan kellarikerroksessa sijaitsee toissijaisessa käytössä olevia varastotiloja, iv-konehuone sekä am-
pumarata. Kellarikerroksessa todettiin maanvastaisen seinän yläosissa verhomuurauksen takana ole-
vassa mineraalivillassa kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenne on vaurioitunut ulkopuolisen kosteusra-
situksen, maaperästä kapillaarisesti nousevan kosteuden vuoksi sekä sisäilman kosteuden tiivistymi-
sestä rakenteeseen. Merkkiainekokeilla todettiin rakenteesta olevan ilmavuotoa tilojen sisäilmaan. 

 Eristeessä todettu mikrobivaurio ja siitä todettu ilmayhteys sisäilmaan, ylittävät Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 

 
A-osan kellarikerroksessa sijaitsee toissijaisessa käytössä olevia varastotiloja sekä ampumarata, joi-
den alapohjarakenne on lämmöneristämätön maanvarainen betonilaatta. Betonilaatan ja pintavalun 
välissä kosteussulkuna toiminut pikisively on ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Opetusvälinevarastossa 
ja iv-konehuoneessa on lattia pinnoitettu muovimatolla. Tilojen kosteusmittauksissa havaittiin kohon-
nutta kosteutta muovimaton alla ja betonirakenteessa. Rakenne on kosteustekninen riskirakenne. 
Maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus on kosteusmittausten sekä aistinvaraisten havaintojen pe-
rusteella vaurioittanut muovimattopinnoitetta. Betonilaatan alla oleva hiekkakerros on maakosteaa. 
Merkkiainekokeissa havaittiin ilmayhteys maaperästä sisäilmaan betonilaatan halkeamien sekä ala-
pohjan ja pilarien epätiiviiden rajapintojen kautta.  

 Ilmayhteys maaperästä sisäilmaan ylittää Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 
(545/2015). 

 Todettu poikkeava kosteus ja aistinvaraiset havainnot kellarikerroksen muovimatossa ylit-
tävät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 
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Portaiden alustiloja tutkittiin rakennuksen A-osan kellarikerrokseen johtavassa porraskäytävässä. 
Tutkimuksissa havaittiin portaan alustilassa rakennusaikaista jätettä. Havaittu puuaines on kosketuk-
sissa kosteaan maaperään/portaan alustäyttöön, joka mahdollistaa pitkän ajan kuluessa materiaalin 
mikrobivaurioitumisen. Maaperä sisältää itsessään normaali tilanteessakin mikrobistoa. Mikäli raken-
teesta on ilmayhteys sisäilmaan, voi se heikentää sisäilman laatua tiloissa. Portaan alustilasta ei suo-
ritettu merkkiainekokeita.  
 
A-osan 2.krs:n tilassa 211 on aikaisemmin ollut vesivuoto. Viiltokosteusmittauksissa havaittiin vesivuo-
toalueella olevan poikkeavaa kosteutta muovimattopinnoitteen alla. Muovimatto on poikkeavan kos-
teuden alueella kosteusvaurioitunut. Vaurio on tilan 211 käytävän läheisyydessä sekä tilassa 210 väli-
seinän vieressä, lähellä tilaa 211.  

 Todettu poikkeava kosteus muovimatossa ylittää Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 
(545/2015). 

 
Tutkimuksissa A-osan sokkelirakenteissa todettiin mikrobivaurioita, jotka voivat heikentää sisäilman 
laatua luokkatiloissa. Sokkelihalkaisun eristeenä on käytetty aikakaudelle tyypilliseen tapaan sement-
tilastuvillalevyä (toja). Rakenne on kosteustekninen riskirakenne. Toja on myös materiaalina herkästi 
vaurioituva. Tutkimusten perusteella sokkelinhalkaisussa oleva toja on mikrobivaurioitunut, joka joh-
tuu pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta. Kosteusrasitusta aiheuttavat maaperän kapillaarinen kosteu-
den nousu sekä sadevesien ohjautuminen ulkoseinän vierustoille. Vuonna 2003 on korjattu A-osan sa-
laojajärjestelmiä ja asennettu patolevyjä. Sokkeleiden kosteusrasitusta on pyritty myöhemmillä kor-
jauksilla vähentämään, mutta todetut vauriot voivat heikentää sisäilman laatua ja ovat siksi tärkeitä 
korjata. Sokkelirakenteessa todetut mikrobiepäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan ulko-
seinän ja välipohjan epätiiviin rajapinnan kautta. Epätiiviydet todettiin merkkiainekokeilla 1.krs:n 
luokkatiloissa. 

 Eristeessä todettu mikrobivaurio ja siitä todettu ilmayhteys sisäilmaan, ylittävät Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 

 
A-osan laajennuksen ja vanhan osan väliseinän alaosaan on jätetty alkuperäinen sokkelirakenne toja-
eristeineen. Rakenteella on ollut samat vauriomekanismit kuin A-osan muilla sokkeleilla. Rakenteesta 
ei ole suoritettu ilmavuototarkastelua, mutta rakenteessa olleen kosteusteknisen riskin vuoksi raken-
teeseen suositellaan samoja korjauksia, kuin muualle A-osaan. 
 
A-osan 1.krs:n ja kellarin välisessä välipohjarakenteessa todettiin tojaa askeläänieristeenä. Tojasta 
otetuissa materiaalinäytteissä ei todettu kosteusvaurioon viittaavaa mikrobistoa A-osalla. Tutkimus-
ten näyteotanta on pieni ja materiaali on helposti vaurioituva. Eristetilasta todettiin ilmayhteys sisäil-
maan. Välipohjarakenteen eristetilasta voi kuitenkin tulla epäpuhtauksia sisäilmaan todettujen ilma-
vuotoreittien kautta. Välipohjarakenteen vinyylilaattapinnoitteen alla todettiin paikoittain mustaa lii-
maa, jossa on tilaajalta saadun tiedon mukaan asbestia. 
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A-osan 2.kerroksessa havaittiin mineraalivillainen askeläänieriste välipohjarakenteessa eteläpäädyn 
2003 rakennetulla laajennusosalla. Laajennusosan tilassa 201 askeläänieristeestä otetussa materiaa-
linäytteessä todettiin epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Mikrobikasvuun viittaava näyte sijoittuu 
n. 300 mm päähän ulkoseinästä. Laajennusosan käytävällä otetutta näytteessä ei todettu vaurioon 
viittaavaa mikrobikasvua materiaalissa. Laajennusosan askeläänieristeen kunnon ja kokonaiskorjaus-
tarpeen määrittämiseksi tarvitaan lisänäytteenottoja korjauspäätöksen tueksi. Välipohjan eristeti-
lasta todettiin ilmayhteys sisäilmaan. Rakenteen sisältä voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan hei-
kentäen sisäilman laatua tiloissa. 
 
A-osan alakattotiloissa havaittiin runsaasti pölyä ja avoimia mineraalivillapintoja. Alakaton yläpuolelle 
ei ole tehty betonipinnoille pölynsidontakäsittelyä. Alakattotiloissa olevat epäpuhtaudet voivat hei-
kentää sisäilman laatua tiloissa. Lisäksi A-osan tilassa 128 todettiin mineraalivillakuituja 14 vrk las-
keumasta 0,5 kuitua/cm2. Tila on käytävän vieressä kohdassa, jossa todettiin alakattotiloissa avointa 
mineraalivillapintaa. 

 Kuitulaskeumanäytteen tulos ylittää Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 
 
A-osan vesikattorakenteet ja yläpohjarakenteet todettiin pääosin hyväkuntoisiksi. A-osan vanhalla 
osalla havaittiin yhdessä kohdassa bitumikermin alla vettä n. 200 x 400 mm alueella.  
 
 
B-osa 
B-osan vuonna 2003 laajennetulla osalla on alapohjarakenteena maanvaraista betonilaattaa sekä ryö-
mintätila. Aulatilan maanvaraisen betonilaatan alueella havaittiin pintakosteuskartoituksessa poik-
keavia arvoja lähes koko alueella. Aistinvaraisessa selvityksessä vinyylilaatan pinnassa todettiin liiman 
ja vinyylilaatan kosteusvaurioitumiseen viittaavaa hajua. B-osan musiikkiluokan, tila 138, alapuolella 
olevassa ryömintätilassa havaittiin n. 6 m2 alueella puutteita sokkelia vasten olevassa eristyksessä. Tila 
todettiin hyvin tuulettuvaksi. Ryömintätilan pohjan maapinnassa todettiin vähäinen määrä orgaanista 
materiaalia. Orgaaninen materiaali voi vaurioitua maaperästä kapillaarisesti nousevasta kosteudesta. 
 
Rakennuksen B-osan 1. kerroksessa on välipohjarakenteena kaksoisbetonilaatta toja-eristeellä. Ra-
kenne on ns. B-osan vanhalla osalla, jossa on alun perin ollut yhdyskäytävä A- ja C-osan välillä.  Väli-
pohjarakenteen eristetilan toja-eristeessä todettiin mikrobivaurioita B-osan aulatilassa 136, jotka 
mahdollisesti johtuvat ulkoseinän kautta syntyneestä kylmäsillasta. Toja-eristeessä todettuun vauri-
oon voi vaikuttaa myös tiiliseinän sisältä välipohjaan kulkeutuvat epäpuhtaudet sekä runsas siivous-
vesien käyttö. Välipohjarakenteen ja ulkoseinän liittymässä todettiin rakennuspaperia toja-eristeen 
päällä, joka on myös kosteusvaurioitunut. Rakennuspaperi on helposti vaurioituva materiaali. Vauri-
oita todettiin välipohjan tojassa myös aulatilan 136 keskialueella. Tilan keskialueella vaurio johtuu to-
dennäköisesti pesuvesistä, sillä näytteenottokohdan vieressä välipohjan lävistävä pilari mahdollistaa 
siivousveden pääsyn välipohjarakenteen eristetilaan. Välipohjassa todetut mikrobiepäpuhtaudet pää-
sevät kulkeutumaan sisäilmaan ulkoseinän ja välipohjan sekä välipohjan ja pilariliittymän epätiiviin 
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rajapinnan kautta. Ilmavuotoa rakenteesta sisäilmaan havaittiin myös kynnysten ja väliseinien koh-
dilla. Ilmayhteydet todettiin merkkiainekokeilla. 

 Eristeessä todettu mikrobivaurio ja siitä todettu ilmayhteys sisäilmaan, ylittävät Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 

 
Alakattotiloista havaituissa betonipinnoissa ei ole pölynsidontakäsittelyä ja niissä havaittiin pölyä. 
Myös satunnaisia avoimia mineraalivillapintoja havaittiin pohjakerroksen 010 aulassa. Avoimet mine-
raalivillapinnat toimivat kuitulähteinä tiloihin. Aulassa 136 havaittiin välipohjassa valun aikaisia 
muottilautojen jäämiä. Muottilaudat ovat mahdollisesti vaurioituneet rakennusaikaisen kosteuden 
vaikutuksesta ja voivat heikentää tilan sisäilman laatua. Avoimien mineraalivillapintojen kautta voi 
tulla kuituja tilojen sisäilmaan. 
 
B-osan vesikattovarusteissa havaittiin puutteita. Kulkutikkaat todettiin osittain vaurioituneiksi. Katto-
kaivojen sihdit havaittiin paikoin olevan irrallaan tai niitä ei ollut, mikä mahdollistaa roskien kulkeutu-
misen vedenpoistojärjestelmään ja järjestelmän mahdollisen tukkeutumisen. Tukkeutuessaan puut-
teellinen vedenpoisto aiheuttaa veden seisomista ja lammikoitumista vesikatteella, joka jäätyessään 
voi vaurioittaa huopakatetta. 
 
B-osan pohjoissivulla tarkastetun pumppukaivon sisällä havaittiin orgaanista materiaalia, joka voi 
vaurioitua maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta ja kaivon sisäosan huonon tuulettuvuuden 
vuoksi. Lisäksi kaivon saumojen kautta voi olla maaperäyhteys sisäilmaan, mikäli kaivon reunoja ei ole 
riittävästi tiivistetty. Tämä voi heikentää sisäilman laatua käytävätilassa 008. B-osan eteläisellä sivulla 
olevassa tarkastuskaivossa vedenpinnan havaittiin olevan 3850 mm maanpinnan tason alapuolella. 
Salaojan purkukorkeutta ei saatu todennettua tutkimuksissa. 
 
 
C-osa 
C-osan pohjakerroksessa on tilan 010 keskialueella lämmöneristämätön maanvarainen alapohjara-
kenne. Kosteusmittauksissa todettiin paikoin korkeita kosteuspitoisuuksia alapohjan betonilaatassa. 
Lattiapinnoitteena on laajalti käytetty vinyylilaattaa sekä muovimattopinnoitteita, jotka pääsevät ka-
pillaarisen kosteuden nousun vaikutuksesta vaurioitumaan paikallisilla poikkeama-alueilla. C-osan 
alapohjarakenteessa, tilan 010 alueella, todettiin myös mikrobivaurioitunutta materiaalia betonilaa-
tan ja EPS-eristeen välissä alapohjarakenteen reuna-alueella. Tilan 010 vinyylilaatan liimapinnassa to-
dettiin liiman kemiallista reagoimisesta johtuvaa muodonmuutosta sekä kosteusvaurioon viittaavaa 
hajua. Tilaan 010 tehdyissä rakenneavauksissa todettiin mikrobiperäistä hajua maaperästä. Maape-
rästä todettiin ilmavuotoa sisäilmaan alapohjan ja väliseinien rajapinnan kautta tilassa 010 sekä tek-
nisen työn tiloissa.  

 Ilmayhteys maaperästä sisäilmaan ylittää Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 
(545/2015). 

 Todettu poikkeava kosteus ja aistinvaraiset havainnot tilan 010 alapohjarakenteessa, ylittä-
vät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 
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C-osan pohjakerroksen teknisentyön tiloissa havaittiin Creomi-käsittelyn alueella yksittäisessä pis-
teessä poikkeavaa kosteutta rakennekosteusmittauksissa. Teknisen työn tiloissa ulkoseinän vierus-
toille tehdyissä rakenneavauksissa todettiin maanvaraisen betonilaatan alla XPS-eriste. Creomi-käsit-
tely voi vaikuttaa rakenteen kosteustekniseen toimintaan teknisen työn tilojen keskialueella. C-osan 
1. krs tekstiilityön tilassa todettiin viiltomittauksissa poikkeavaa kosteutta lattiapinnoitteen alla.  
 
Rakennusteknisten tutkimusten perusteella rakennuksen C-osan ulkoseinärakenteissa todettiin laa-
joja mikrobivaurioita ulkoseinäeristeissä. Tiili-villa-tiili rakenne on nykytiedon mukaan kosteustekni-
nen riskirakenne. Ulkoseinärakenteen on kohdistunut kosteusrasitusta viistosateesta. Kosteus on kul-
kenut kapillaarisesti tiilikuoren läpi ja ilmaraon puuttumisen takia päässyt kastelemaan ulkoseinäeris-
tettä. Ulkoseinän mineraalivillaeriste on mikrobivaurioitunut pitkäaikaisen kosteusrasituksen vaiku-
tuksesta. Ulkoseinien rakennetyyppi on sama koko C-osalla ja vauriot voivat näin ollen ulottua koko C-
osan ulkoseinärakenteisiin. Viistosade on tunkeutunut tiilikuoren läpi ja jäänyt seisomaan leukapalkin 
päälle vaurioittaen eristettä. Ulkoseinärakenteen eristetilasta on merkkiainekokein todettu ilmayh-
teys sisäilmaan. C-osan leukapalkin päältä otetuissa näytteissä todettiin selvä mikrobikasvu materiaa-
lissa.  

 Eristeessä todettu mikrobivaurio ja siitä todettu ilmayhteys sisäilmaan, ylittävät Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 

 
C-osan sokkelihalkaisuissa on käytetty mineraalivillaeristettä. Rakenne on nykytiedon mukaan kos-
teustekninen riskirakenne ja mineraalivilla tällaisessa olosuhteessa herkästi vaurioituva. Eriste on tut-
kimusten perusteella mikrobivaurioitunut maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta. Sokkeli-
halkaisun eristetilasta todettiin ilmavuotoa sisäilmaan merkkiainekokein. 

 Eristeessä todettu mikrobivaurio ja siitä todettu ilmayhteys sisäilmaan, ylittävät Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 

 
Entisen kirjaston (tila 140) alueella aistittiin selkeää yläpohjaan viittaavaa hajua. Myös vesivuotoihin 
viittaavia jälkiä havaittiin alakattotilassa. Kirjaston alakattotilan yläpuolinen osa on eristetty EPS-eris-
teellä kokonaisuudessaan. Yläpohjan eristetilan ja entisen kirjaston alakattotilan välillä on todennä-
köisesti ilmayhteys ja yläpohjassa olevat eristeet toimivat hajunaiheuttajana. Kirjastotilassa ei todettu 
alakattotilassa selkeitä kuitulähteitä. Tilassa 140 todettiin mineraalivillakuituja 14 vrk laskeumasta 0,4 
kuitua/ cm2. C-osan alakattotiloissa havaittiin avoimia mineraalivillaeristeitä tilan 140 ulkopuolella, 
joita on käytetty mm. lisälämmöneristeenä. Lisäksi alakattotiloissa havaittiin paikoin runsaasti pölyä. 
Merkkisavulla tarkasteltuna alakattotiloista on ilmavirtaus tilojen suuntaan. Alakattotilojen mineraa-
livillaeristeet toimivat kuitulähteenä tiloihin.  

 Kuitulaskeumanäytteen tulos ylittää Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (545/2015). 
 
C-osan yläpohjaeristeestä otetuissa materiaalimikrobinäytteissä todettiin yhdessä selvä mikrobikasvu 
ja yhdessä näytteessä epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Lämmöneristeet ovat mahdollisesti kas-
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tuneet ja mikrobivaurioituneet huonojen pellitysten ja puutteellisten vesikatteen limitysten aiheutta-
mista vesivuodoista. Vaurioituneista eristeistä ei todennettu ilmayhteyttä sisäilmaan. Tiiviys on sisä-
puolelle asennetun höyrynsulkumuovin varassa. C-osan yläpohjatilassa havaittiin epätiiviitä läpivien-
tien liittymiä. Vesikatteessa havaittiin vanhoja läpivientien kohtia ja mahdollisia aiempia vuotokohtia, 
jotka on jälkikäteen paikattu.  
 
Yleiset huomiot 
Ikkunoiden rive-eristeitä tutkittiin A-, B- ja C-osilla. Tutkimuksissa havaittiin lähes kaikissa ikkunoissa 
olevan rive-eristeenä PU-vaahtoa. C-osan tilan 012 ikkunasta havaittiin uretaanivaahdon seassa mine-
raalivillaa. Ikkunan karmin mineraalivillasta otettiin materiaalimikrobinäyte, jonka tuloksen perus-
teella mineraalivilla on mikrobivaurioitunut. 
 
Rakennuksen ympärillä olevat maanpinnan muotoilut ovat pääosin tasaisia. Etelän puoleisella sivulla, 
etuoven edessä, maanpinta viettää selkeästi rakennuksesta poispäin. Muualla rakennuksen ympärillä 
maanpinnan muotoilu lisää sokkelirakenteen kosteusrasitusta. 
 
Ilmanvaihtokoneissa havaittiin useita huoltopuutteita ja automaation logiikka on vanhaa, joka on 
haastava huoltaa. Lumisieppareissa ja säleiköissä todettiin sammalta ja puiden lehtiä. Koneiden kam-
miot todettiin pääosin puhtaiksi. Poistoilmakanavissa todettiin runsaasti pölyä ja likaa. Tuloilmakana-
vat todettiin pääosin puhtaiksi, mutta venttiilien päissä oli säännöllisesti hieman pölykertymää. Tilo-
jen tuloilmakanavista puuttui osasta venttiilit ja osaa on ohjattu peltipaloilla. Tuloilma ei puutteellis-
ten venttiilien ja niiden ohjaamisen takia, pääse levittymään kaikissa tiloissa tasaisesti oleskelu-
vyöhykkeelle ja voi aiheuttaa vetohaittaa. 
 
Sisäilman yleisolosuhteita (T, RH, co2, Pa) mitattiin tallentavilla magnesens + tinytag –loggereilla sekä 
Sensiren mittareilla. Mittaukset suoritettiin 6. – 26.9.2018 välisenä aikana 5-7 päivän mittaisina ajan-
jaksoina. Mittauksien yhteydessä havaittiin tilojen (101, 135, 138, 143, 163, 204, 217) painesuhteiden ja 
hiilidioksidipitoisuuksien olevan normaalilla tasolla.  Sisäilman lämpötila on vuoden aikaan nähden 
normaalilla tasolla. Sisäilman suhteellinen kosteus nousee käytön aikana korkealle, mikä viittaa il-
manvaihdon puutteelliseen toimintaan tilojen käyttöön nähden. 
 
Tutkimusten perusteella rakennuksessa on tehtävä korjaustoimenpiteitä sisäilmaolosuhteiden paran-
tamiseksi. Keskeisimmät toimenpiteet on esitetty kohdassa 3.  
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3 Toimenpide-ehdotukset 

Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella kohteeseen suo-
sitellaan sisäilman laadun parantamiseksi korjaustoimenpiteitä. Tarkan korjauslaajuuden määrittä-
miseksi voidaan joutua suorittamaan yksittäisiä rakenneavauksia. Toimenpiteissä on esitetty myös li-
säselvityksiä, joiden tarkoituksena on tukea korjauspäätöksiä ja korjauslaajuutta. 
 
Mikrobi- ja kosteusvaurioiden korjaamisessa ensisijainen korjausmenetelmä on aina vaurion poista-
minen rakenteesta ja vauriomekanismin korjaaminen. Toissijaisena vaihtoehtona voidaan suorittaa 
ilmavuotojen tiivistyskorjauksia, jolla estetään epäpuhtauksien pääsy rakenteesta sisäilmaan. Alla ole-
vissa toimenpide-ehdotuksissa on esitetty vaurioiden poistamiseen ohjaavat toimenpiteet ja tutki-
muksissa esiintyneiden muiden puutteiden korjaustoimenpiteet. 
 
Kellari/pohjakerrokset 
- A-osan kellarin maanvastaisen seinän verhomuurauksen purkaminen, mineraalivillan poisto, pien 

hionta ja uuden rakenteen teko rakennusfysikaalisesti toimivaksi. Uuden rakenteen teossa tulee 
huomioida rajapintojen tiiviys. 

- Tilan 010 alapohjarakenteen purkaminen, maamassan poisto ja uuden rakenteen teko rakennus-
fysikaalisesti toimivaksi. 

- Lattiapinnoitteen uusiminen kosteutta kestävällä pinnoitteella, missä maanvaraisen alapohjan 
alla ei ole lämmöneristettä. Vanhan pinnoitteen purussa tulee huomioida betonilaatan kunto ja 
suorittaa siihen tarvittaessa halkeamien injektointia sekä ilmavuotojen tiivistyksiä rajapintoihin. 

 
Ulkoseinät ja sokkelit 
- C-osan vaurioituneiden ulkoseinien julkisivumuurauksen purkaminen, kivivillan poisto ja uuden 

rakenteen teko rakennusfysikaalisesti toimivaksi. Uuden rakenteen teossa tulee huomioida raja-
pintojen tiiviys.  

- A-osan ja C-osan vaurioituneen eristemateriaalin poisto sokkelihalkaisusta ja uuden rakenteen 
teko rakennusfysikaalisesti toimivaksi.  

 
Välipohjat 
- B-osan tilan 136 kaksoisbetonilaatan purkaminen, mikrobivaurioituneen toja-eristeen poisto ja 

uuden välipohjarakenteen teko.  
- A-osan 1.kerroksen kaksoisbetonilaatan rajapintojen tiivistäminen. 
- A-osan tilan 211 ja 210 kosteusvaurioituneen lattiapinnoitteen purkaminen, kuivattaminen ja uu-

siminen. 
- Tilan 163 kosteusvaurioituneen lattiapinnoitteen purkaminen, kuivattaminen ja uusiminen. 
 
Vesikatto ja yläpohjat 
- A-osan vesikaton bitumikatteen alla olevan vesipussin tyhjennys ja paikkaus. 
- B-osan tikkaiden ja valokatteen korjaus 
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- Kaivosihtien korjaus 
- Pitempää käyttöikää hakiessa tulisi suunnitella vesikatolle ja yläpohjalle korjaustoimenpiteet ylä-

pohjan vaurioituneiden eristeiden poistamiseksi sekä vesikaton tiiviyden parantamiseksi. 
 
Alakattotilat 
- Avointen mineraalivillapintojen poisto tai pölynsidontakäsittely 
- Käsittelemättömien holvipintojen pölynsidontakäsittely 
- Alakattotilojen puhdistus 
- Alakattotilojen kautta yläpohjan läpivientien tiivistäminen sekä tilojen välisten läpivientien tiivis-

täminen. 
- Tilan 140 EPS-eristeiden tiivistäminen täysin ilmatiiviiksi. Vaihtoehtoisesti koko yläpohjarakenne 

tulisi purkaa, ja poistaa mahdollisesti vaurioituneet ja hajua tuottavat eristeet. 
 
Ilmanvaihto  
- Ilmanvaihtokoneiden kammioiden puhdistus sekä kanavistojen nuohous. Nuohous tulisi suorittaa 

5-10 vuoden välein.  
- Nuohouksen jälkeinen ilmanvaihdon säätö. 
- Tuloilmanventtiilien suuntaaminen oleskeluvyöhykkeelle niin, että tuloilma ei törmää rakentei-

siin/varusteisiin ja siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän vetohaittaa käyttäjille. 
- Ilmanvaihdon säätö tilojen käyttötarkoitukseen sopivaksi. 
- Pidempää käyttöikää suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen logiikan uusiminen 

ja mahdollisesti iv-järjestelmän käyttöikä kokonaisuutena. 
 
Korjaustoimenpiteissä tulee huomioida rakenteiden sisäkuoren tiiviydet korjausten jälkeen. Sisäkuo-
ren rajapinnat ulkoseinä-alapohja-välipohja-yläpohjarakenteissa tulisi tiivistää kauttaaltaan, jotta ra-
kenteista ei pääsisi ilmavuotoja sisäilmaan. Tiivistyskorjaukset tulee tarkastaa korjausten yhteydessä 
RT- kortin ”rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein” (RT14-11197) mukaisesti. 
 
Kokonaisuuden suunnittelussa tulee huomioida myös pinnoitteiden, varusteiden ja tekniikan tekniset 
käyttöiät, jotta rakennuksen kokonaiskorjaustarve on sille suunnitellulle käyttöiälle tiedossa. 
 
Tämä raportti ei ole korjaussuunnitelma. Korjaukset vaativat erikoissuunnittelua, mikä tulee tehdä 
kosteusvaurio- ja sisäilmakorjauksiin erikoistuneen suunnittelijan toimesta. Korjaustoimenpiteiden ja 
-laajuuden varmistamiseksi korjaussuunnittelija voi tarvita lisäselvityksiä. Selvitykset tulee tehdä kor-
jauksien riittävän laajuuden ja oikean korjaustavan määrittämiseksi. Mikrobivaurioituneiden rakentei-
den purkutyöt tulee suorittaa RT- kortin 82-0239 ”kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden 
purku” -mukaan. Mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausten jälkeen loppusiivous tulee suorittaa 
työterveyslaitoksen ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten 
jälkeen” -mukaan. 
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4 Tutkimusmenetelmät 

Rakenneavaukset 
Avauksista tutkittiin rakennekerroksia, rakenteiden toteutusta ja kuntoa. Rakenteita tarkasteltiin pää-
sääntöisesti porareiän kautta. Yksittäisistä tiloista avattiin ulkoseinä- ja välipohjarakenteita n. 120 mm 
avauksella havaintojen tarkentamiseksi.  
 
Materiaalimikrobit 
Rakennusmateriaalinäytteistä määritettiin rakennusmateriaalien elinkykyisten sieni-itiöiden ja bak-
teerien pitoisuuksia ja sukua. Materiaalinäyte otetaan, kun halutaan selvittää, onko tutkittavassa ra-
kennusmateriaalissa mikrobikasvua tai kun halutaan selvittää mikrobivaurion laajuutta.  
 
Materiaalinäytteet analysoitiin suoraviljelymenetelmällä (semikvantitatiivisesti). Näytteet otettiin la-
boratorion ohjeistuksen ja Asumisterveysohjeen mukaisesti. 
 
Käytetyt kasvatusalustat on esitetty liitteenä olevissa laboratorion analyysivastauksissa. Materiaali-
mikrobinäytteet analysoitiin Mikrobioni Oy:llä Kuopiossa.  
 
Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, 
mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai näytteessä esiintyy kosteusvauri-
oon viittaavia mikrobeja. Yksittäisen kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.   
 
Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus (Mikrobioni Oy):  
+++ (= selvä mikrobikasvu materiaalissa),  
++ (= epäilys mikrobikasvusta materiaalissa), 
+ (= ei mikrobikasvua materiaalissa) ja 
< mr (= ei mikrobikasvua materiaalissa, tulos alle määritysrajan) 
 
Porareikä- ja viiltomittaus 
Rakenteiden- ja viiltomittauksien suhteellista kosteutta mitattiin ja lämpötilaa mitattiin Vaisala HMP 
41-mittalaitteella ja HMP 42 –antureilla. Mittaukset suoritettiin siten että viilto tai porareikä tiivistettiin 
höyrytiiviiksi ja mittapäiden annettiin tasaantua rakenteessa vähintään 15 minuutin ajan. Laite ja an-
turit on kalibroitu 07/2018. Kalibroitujen mittapäiden tarkkuus on +3,0 % RH (0…90 %) sekä lämpötila 
+ 0,4 °C. Alihankintana suoritettujen kosteusmittausten  mittapäiden kalibroinnit ja tarkkuudet on esi-
tetty liitteenä olevassa kosteusmittausraportissa. 
 

Ilmavuototutkimukset merkkiaineella 
Merkkiainetutkimuksella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa erityistä kaasua ja sitä havaitsevaa 
mittalaitetta apuna käyttäen selvitetään rakenteen sisään ja rakenteen läpi tapahtuvia ilmavirtauksia.  
Merkkiainetutkimuksella voidaan havaita hyvinkin pieniä yksittäisiä ilmavuotokohtia. Havainnot jae-
taan karkeasti pistemäisiin, vähäisiin ja voimakkaisiin vuotoihin. 
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Merkkiainekokeita tehdään laadunvarmistuksessa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennuksen 
sisäilma- ja kuntotutkimuksissa. Merkkiainekaasua käytetään rakennusten ja erilaisten rakenteiden il-
mavuotojen tarkastelussa. Merkkiainekaasumittaukset suoritettiin ilmanvaihdon normaalikäytöllä ja 
tarvittaessa kasvatettiin poistoilman määrää irrottamalla poistoilmaventtiilit.  
 
Tarkasteltavaan rakenteeseen porataan reikä eriste/ilmatilaan saakka. Reiät puhdistetaan imuroi-
malla ja merkkiaineen syöttämisen aikana letkun ja reiän väli tiivistetään sinitarralla. Kohtaan syöte-
tään merkkikaasua (typpi 95 % / vety 5 %) 10 l/min yhteensä noin 5-15 minuutin ajan. Epätiiveyskohtia 
kartoitettiin ja tarkasteltiin huonetilojen puolelta General (NGD8800, Combustible Gas Detector) –
merkkiaineanalysaattorilla. Merkkiaineanalysaattori ilmaisee vuotokohdan nousevalla äänisignaalilla 
ja merkkivaloilla.  
 
Ilmavuotojen kartoittaminen merkkisavulla 
Rakennuksen ja rakenteiden ilmavirtauksia sekä painesuhteita tarkasteltiin merkkisavun avulla. 
 
Teolliset mineraalikuidut 
Teollisten mineraalikuitujen (lasikuitu, vuorivilla, lasivilla) esiintymistä sisäilmassa ja tasopinnoilla ar-
vioidaan pinnoilta kerättävien geeliteippinäytteiden avulla. Kuitujen tyyppiä menetelmällä ei voida 
määrittää. Asbestin, homeitiöiden tai muiden hiukkasten määrittämiseen menetelmä ei sovellu. 
 
Sisäilman teollisten mineraalikuitujen määritys tehdään 14 vrk:n laskeumapölynäytteestä geeliteippi-
menetelmällä. Näytteestä lasketaan valomikroskooppia käyttäen yli 20 mikrometrin pituiset teolliset 
mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan yksikössä kuitua/cm². Alin ilmoitettava pitoisuus on 0,1 kui-
tua/cm².  
 
Asumisterveysasetuksen mukaan teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylas-
keumassa on 0,2 kuitua/cm² (Asumisterveysasetus 2015). Työterveyslaitoksen ohjearvo teollisille mi-
neraalikuiduille on toimistojen kahden viikon pölylaskeumassa 0,2 kuitua/cm² (Salonen ym. 2011). Mi-
käli ohjearvo ylittyy, on tarpeen selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentä-
miseen. 
 

Sisäilman olosuhdemittaukset 
Sisäilman yleisolosuhteita (T, RH, co2, Pa) mitattiin tallentavilla magnesens + tinytag –loggereilla sekä 
Sensiren mittareilla. Mittaukset suoritettiin 6. – 26.9.2018 välisenä aikana 5-7 päivän mittaisina ajan-
jaksoina. 
 
Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmissä tavoitteellisena suositeltavana sisäilman paine-
ero on -0…-2 Pa (lievästi alipaineinen) ulkoilmaan nähden (asumisterveysopas 2009). Suomen raken-
tamismääräyskokoelman D2 mukaisesti sisätilojen alipaine ei saa kuitenkaan yleensä suurempi kuin 
30 Pa. Sääolosuhteet vaikuttavat paine-eromittauksiin (mm. puuskittainen tuuli). 
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Asumisterveysasetuksen mukaan huoneilman kosteus (vesihöyryn määrä) ei saa nousta pitkäkestoi-
sesti niin suureksi, että se aiheuttaa rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä. 
Huoneilman suhteellinen kosteuden suosituksena on pidetty 20 - 60 %.  
 
Huoneilman lämpötilan tavoitearvo on +20…+26 °C. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan tavoi-
tearvo on +20…+22 °C. (Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 0710946) ohjetta soveltaen sisäilmaluokassa S3, 
operatiivisen lämpötilan tavoitearvot). Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisesti huoneil-
man lämpötila lämmityskauden ulkopuolella (lasten päivähoitopaikat, oppilaitokset ja muut vastaa-
vat tilat) tulisi olla +20…+32 °C välillä. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 mukaisesti sisäilman hiilidioksidipitoisuus tavanomaisissa 
sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana on yleensä enintään 1200 ppm (2 160 mg/m3). Sisäilman hiilidi-
oksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ul-
koilman hiilidioksidipitoisuus (asumisterveysasetuksen soveltamisohje kohta 2.4) 
 
Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisesti sisäilmastoluokassa S2 (hyvä sisäilmasto) hiilidioksidipitoisuu-
den tavoitteellisena arvona pidetään alle 900 ppm tasoa. Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on 
osoitus mm. ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ei ole terveyspe-
rusteisia ohjearvoja. 
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5 Rakennetutkimukset, A-osa 

Rakennuksen A1-osa on tutkimussuunnitelman mukaan 1960-luvulta. A1-osan pohjakerroksessa sijait-
see mm. ampumarata ja erilaisia toissijaisessa käytössä olevia varastotiloja. 1.kerroksessa on opetus-
tiloja ja avustavia tiloja, 2.kerroksessa opetustiloja ja mm. fysiikka-kemia luokat. A1-osan alapohjara-
kenne on lämmöneristämätön maanvarainen betonilaatta. Rakennusosan kellarikerroksen maanvas-
taisia seiniä ja sokkeleita on korjattu asentamalla patolevyt rakenteen ulkopintaan v.2003 ja samalla 
on osittain uusittu salaojia. Sokkelihalkaisussa käytettyä toja-eristettä ei korjausten yhteydessä ole 
uusittu. A-osan välipohjarakenteina on umpibetonia sekä kaksoisbetonilaattaa mineraalivillaeris-
teellä ja toja-levyllä. Väliseinät ovat betoni- ja levyrakenteisia kuivan tilan seiniä. Rakennus on pääasi-
assa pilari-palkki -runkoinen ja siinä on tiilivuorattu julkisivu, jota on uusitti peltikasettiosioin. Ulkosei-
nistä pääosa on alkuperäisiä tiili-villa-tiili rakenteisia seiniä, joissa lämmöneristeen ulkopuolelta puut-
tuu tuuletusrako. Osa ulkoseinien lämmöneristeistä ja ulkopinnoista on uusittu peruskorjauksen yh-
teydessä v. 2003. Tutkimusten aikana A1-osan pohjoisseinustalla oli lämmöneristeiden ja ulkokuoren 
uusiminen käynnissä. Vesikate on pääasiassa bitumihuopaa. Vesikattoa on paikattu v. 2003. Korjauk-
sessa lämmöneristeet on uusittu ja katto rakennettu tuulettuvaksi.   
 
A-osaa on vuonna 2003 myös laajennettu eteläpäätyyn tehdyllä kaksikerroksisella A2-osalla. Kellari-
kerrokseen on tehty kaksi IV-konehuonetta ja varastotiloja sekä osittain ryömintätilaa opettajainhuo-
neen alapuolelle. 1.kerroksessa sijaitsee yksi opetustila ja hallintotiloja, 2.kerroksessa on opetustiloja.  
 

 

Kuva 3. Rakennuksen A-osa koostuu osittain 
maanalaisesta kellarikerroksesta sekä kahdesta 
maanpinnan yläpuolisesta kerroksesta. Rakennusosan 
eteläpäätyyn on tehty laajennusosa, jonka alla 
sijaitsee osittain ryömintätilaa (sinisellä). 
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5.1 Maanvastaiset ulkoseinät 

Koulurakennuksen A-osan kellarikerroksessa sijaitsee maanvastaisia ulkoseinärakenteita. Rakenteita 
tutkittiin yhdeksän rakenneavauksen kautta. Maanvastaisella osalla on sisäpuolella verhomuurausta. 
Tutkimuspisteessä 1 rakenteeseen tehtiin halkaisijaltaan 120 mm reikä, muut rakenneavaukset ovat 
n. 20 mm porareikiä. 
 
Rakenneavaukset RT 1-3 ovat maanvastaisen seinän alaosasta. Samoilta kohdin tutkittiin rakenteita 
ylempää RT 4-9. Seinärakenteen muurauksen takana todettiin pikisively. Noin 1650 mm korkeudella 
kellarin lattiapinnasta ylöspäin verhomuurauksen takana on myös mineraalivillaeristettä ja sen ala-
puolella tyhjä ilmatila. 
 
Maanvastaisten seinien rakenneavauksissa 1-3, joissa ei havaittu mineraalivillaeristettä todettiin PAH-
/öljyn haju. Pikisivelyn todettiin olevan huonokuntoinen ja kulunut. Rakenteen mineraalivillaeris-
teestä otettiin 6 materiaalimikrobinäytettä ja pikisivelystä 1 PAH- ja asbestinäyte. Ulkokuoren betoni-
rakenteeseen ei porattu. 
 

 

Kuva 4.  Maanvastaisen seinän rakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
 

5.1.1 Rakenneavaukset 1-3 (RT 1-3) 

Rakenneavauksissa tutkittiin A-osan kellarikerroksen ampumaradan (tila 045) ja varaston (tila 046) 
maanvastaista ulkoseinää. Rakenneavauksella selvitettiin ulkoseinärakenteen toteutusta ja kuntoa. 
Rakennetta tutkittiin kolmen rakenneavauksen kautta maanvastaisen seinän alaosasta. Rakenne ei 
vastaa tutkimussuunnitelmassa esitettyä rakennetta.                                                                                                                             
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RT 1-3, sisältäpäin 

 punatiili (verhomuuraus) 
 ilmarako ~ 70 mm 
 pikisively 
 betoni 

 
Rakenneavaukset ovat maanvastaisen seinän alapuolelta. Verhomuurauksen takana olevan pikisive-
lyn todettiin olevan huonokuntoinen. Rakenneavauksessa oli aistittavissa PAH-/öljyn hajua.  Pikisive-
lystä otettiin materiaalinäyte PAH- ja asbestimääritystä varten. Materiaali ei sisällä asbestia eikä ylitä 
vaarallisen jätteen raja-arvoa PAH-yhdisteiden osalta (näyte nro 4. asbesti ja PAH-analyyseissä). Ra-
kenneavauskohdalla maanpinta on n. 2 m kellarikerroksen lattiapintaa korkeammalla.  
 
RT 2 rajoittuu eteläpään uuden laajennusosan ryömintätilaisen alapohjarakenteen maatäyttöön. Ra-
kenneavaus suoritettiin seinän alaosaan, jossa verhomuurauksen takana ei todettu mineraalivillaa. 
Seinä on entinen maanvastainen ulkoseinä. Seinärakenne toimii ylempänä väliseinärakenteena. Sen 
riskejä käsitellään tarkemmin kohdassa 5.6 Väliseinät. 

 
 

  

Kuva 5. RT 1. Tutkimus suoritettiin ampumaradan 
ulkoseinärakenteeseen n. 120 mm rakenneavauksen 
kautta.  
 

Kuva 6. Pikisivelyn todettiin olevan 
huonokuntoinen. Pikisivelystä otettiin PAH- ja 
asbestinäytteet. Materiaali ei sisällä asbestia eikä PAH-
pitoisuus ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoa. 
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Kuva 7. RT 2. Tutkimus suoritettiin tilan 046 
ulkoseinärakenteeseen n. 20 mm porareiän kautta.  
 

Kuva 8. RT 3. Tutkimus suoritettiin ampumaradan 
ulkoseinärakenteeseen n. 20 mm porareiän kautta. 
Rakenneavauksesta suoritettiin merkkiainekokeita. 

 
5.1.2 Rakenneavaukset 4-9 (RT 4-9) 

Rakenneavauksissa tutkittiin A-osan kellarikerroksen ampumaradan (tila 045) sekä varaston (tila 046) 
maanvastaista ulkoseinää kolmesta kohdasta. Rakenneavauksilla selvitettiin ulkoseinärakenteen to-
teutusta ja kuntoa. Rakenne ei vastaa tutkimussuunnitelmassa esitettyä rakennetta. 

 
RT 4-9, sisältäpäin 

 punatiili (verhomuuraus) 
 mineraalivilla ~ 50 mm 
 pikisively 
 betoni 

 
Verhomuurauksen takana havaittiin seinän yläosissa (n. 1650 mm lattiapinnasta ylöspäin) mineraali-
villaeriste. Mineraalivillasta otettiin yhteensä 6 kpl materiaalimikrobinäytteitä, kahdesta eri korkeu-
desta per tutkimuspiste. Rakenneavauksissa ei ollut aistittavissa poikkeavaa hajua. Sisäpuolelta läm-
möneristetty maanvastainen on kosteustekninen riskirakenne. Sisäpuolinen mineraalivillaeriste voi 
vaurioitua sisäilman kosteuden tiivistymisestä pikisivelyn pintaan. Pikisivelyn kuluessa, maaperän 
kosteus pääsee kapillaarisesti nousemaan betonirakenteessa ja kasvattamaan riskiä rakenteen vauri-
oitumiselle. 
 
Pikisively todettiin huonokuntoiseksi ja sen on ylittänyt teknisen käyttöikänsä. 
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Kuva 9. RT 4 ja 5. Tutkimukset suoritettiin Lp-taso + 
2100 mm ja + 1800 mm korkeuksille n. 20 mm 
rakenneavauksien kautta. Rakenteen 
mineraalivillaeristeestä otettiin materiaalinäytteet 
A1.M1 (ei vaurioon viittaavaa mikrobistoa) ja A1.M20 
(epäily mikrobikasvusta materiaalissa).  

Kuva 10. RT 6 ja 7. Tutkimukset suoritettiin Lp-taso + 
2100 mm ja + 1800 mm korkeuksille n. 20 mm 
rakenneavauksien kautta.  Rakenteen 
mineraalivillaeristeestä otettiin materiaalinäytteet 
A1.M2 (ei vaurioon viittaavaa mikrobistoa) ja A1.M3 
(epäily mikrobikasvusta materiaalissa). 

 

 

Kuva 11. RT 8 ja 9. Tutkimukset suoritettiin tilassa 046 
Lp-taso + 2100 mm ja + 1800 mm korkeuksille n. 20 mm 
porareikien kautta.   Rakenteen 
mineraalivillaeristeestä otettiin materiaalinäytteet 
A2.M4 (selvä mikrobikasvu materiaalissa) ja A2.M5 
(epäily mikrobikasvusta materiaalissa). 

 

A1.M20 

A1.M1 A1.M2 

A1.M3 

A2.M4 

A2.M5 
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5.1.3 Johtopäätökset 

Rakenteessa oleva pikisively on ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Kuumabitumisivelyllä on rasituksesta 
riippumatta n. 20 vuoden keskimääräinen tekninen käyttöikä (RT18-10922). Kuvassa 6 on nähtävissä, 
että pikisively ei ole enää yhtenäinen ja ei näin ollen toimi teknisiltä ominaisuuksiltaan oikein. Ulko-
puolelta alun perin puuttunut sokkelin kosteuskatko sekä pikisivelyn huono kunto ovat altistaneet ra-
kenteen verhomuurauksen takana olevan lämmöneristeen maaperästä kapillaarisesti nousevalle kos-
teudelle. Rakenteen tiivispinta (pikisively) sijaitsee rakenteen kylmällä puolella, mikä altistaa myös si-
säilman kosteuden tiivistymisen huonokuntoisen pikisivelyn läpi mineraalivillan rajapintaan.  
 
Maanvastaisen ulkoseinärakenteen mineraalivillasta otettiin 6 materiaalimikrobinäytettä A1.M1, 
A1.M2, A1.M3, A2.M4, A2.M5 ja A1.M20. Näytteessä A2.M4 todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. 
Näytteissä A1.M3 ja A2.M5 ja A1.M20 todettiin epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Näytteissä A1.M1 
ja A1.M2 ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. Mineraalivilla on vaurioitunut sisäilman kosteuden 
tiivistymisen johdosta rakenteen pikisivelyn ja mineraalivillan rajapintaan sekä maaperästä kapillaa-
risesti nousevan kosteuden takia. Rakenteen eristetilasta todettiin ilmavuotoa sisäilmaan merkkiai-
nekokein (kts. 8 Merkkiainekokeet). Rakenteessa todettu vaurio voi heikentää sisäilman laatua tiloissa. 
 
Maanvastaisesta ulkoseinästä otetussa näytteessä PAH-pitoisuus ei ylitä vaarallisen jätteen raja-ar-
voa. Materiaali ei sisällä asbestia. Materiaali voidaan käsitellä normaalina jätteenä.  
 
 

5.2 Alapohjat 

A-osan kellarikerroksessa sijaitsee toissijaisessa käytössä olevia varastotiloja sekä ampumarata. Ra-
kennepiirustusten mukaan alapohjarakenteena on 80 mm maanvarainen teräsbetonilaatta ilman läm-
möneristeitä. A-osaan on tehty laajennus v. 2003, jolloin kellarikerrokseen on tehty kaksi IV-konehuo-
netta, varastotila sekä ryömintätilaa. Kellarikerroksen alkuperäiseen alapohjarakenteeseen suoritet-
tiin 4 kpl rakenneavauksia ja otettiin 1 PAH-näyte rakenteessa havaitusta pikisivelystä. Laajennusosan 
ryömintätilaiseen alapohjarakenteeseen suoritettiin yksi rakenneavaus opettajainhuoneen huoneti-
lasta. 
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Kuva 12.  Maanvastaisen alapohjarakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 

Kuva 13. Vuonna 2003 tehdyn A-osan laajennuksen ryömintätilan rakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
 

5.2.1 Rakenneavaukset 19-22 (RT 19-22) 

Kellarikerroksen alapohjarakenteeseen tehtiin kaksi rakenneavausta n. 20 mm porareiän kautta ja 
kaksi rakenneavausta n. 120 mm tutkimusreiän kautta. Rakenneavaukset suoritettiin tiloissa 044, 045 
ja 003. Tilassa 003 lattiapinnoitteena on muovimatto, muissa tiloissa maanvaraisen betonilaatan pin-
noitteena on maali. Rakenteet vastaavat pääosin piirustuksia. Poikkeuksena on rakenne, jossa todet-
tiin pikisively betonilaatan välissä. 
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RT 19, 20, sisältäpäin 
 maali 
 betonilaatta ~110 mm 
 hiekka 

 
RT 21, sisältäpäin 

 maali 
 betoni ~35 mm 
 pikisively 
 betoni ~70 mm 
 hiekka 

 
RT 22, sisältäpäin 

 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 betoni ~45 mm 
 pikisively 
 betoni ~50 mm 
 hiekka 

 
Alapohjan rakenneavauksissa todettiin poikkeavaa PAH-/öljyn hajua. Suuremmista n. 120 mm avauk-
sista kellarikerroksen alapohjarakenteen pintavalun alla havaittiin pikisively. Pikisivelystä otettiin ma-
teriaalinäyte PAH- ja asbestimääritystä varten (näyte nro. 2 analyysissa). Piessä ei todettu asbestia eikä 
vaarallisen jätteen raja-arvoa ylittävää määrää PAH-pitoisuuksia. Rakenneavausten yhteydessä mitat-
tiin maapohjan kosteuspitoisuutta. Alustäytön hiekan todettiin olevan maakosteaa. Rakenneavauk-
sissa havaittiin maaperän hajua.  
 
Opetusvälinevarastossa (tila 003) ja iv-konehuoneessa (tilat 047, 048) lattia on pinnoitettu muovima-
tolla. Muovimaton liimapinnassa todettiin poikkeava, kemiallinen haju. Tämä viittaisi muovimaton ja 
sen liiman kemialliseen reagoimiseen.  
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Kuva 14. RT 19. Tila 044. Alapohjarakenteen 
alustäytönä olevan hiekan mitattiin olevan 
maakosteaa.  

Kuva 15. RT 20. Tila 045. Alapohjarakenteen 
alustäytönä olevan hiekan mitattiin olevan 
maakosteaa. 

  

Kuva 16. RT 21. Tila 044. Rakenneavauksesta 
havaittiin pikisively. 

Kuva 17. RT 21. Selkeä pikikerros betonilaatan 
välissä. 
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Kuva 18. RT 22. Tila 003. Alapohjarakenteen 
alustäytönä olevan  hiekan mitattiin olevan 
maakosteaa.  

Kuva 19. RT 22. Rakenneavauksesta havaittiin 
pikisively. Pikisivelystä otettiin PAH- ja asbestinäyte.  

 

5.2.2 Rakenneavaus 23 (RT 23) 

RT 23, ylhäältä päin 
 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 pintabetonilaatta ~80 mm 
 ontelolaatta, ei porattu syvemmälle 
 ryömintätila 

 
Laajennusosan 1.kerroksessa on osittain ryömintätilallinen alapohjarakenne. Alapohja on näiltä osin 
toteutettu alapuolelta lämmöneristetyllä ontelolaatalla, jonka pinnassa on erillinen pintavalu. Ra-
kenne vastaa tutkimussuunnitelmassa esitettyä rakennetta. Ryömintätilaa tarkasteltiin myös aistin-
varaisesti kellarikerroksen luukun kautta. Luukun läpiviennissä havaittiin vanhan ulkoseinärakenteen 
toja-eristettä sokkelihalkaisussa. Ryömintätilassa ei havaittu rakennusaikaista jätettä ja tilan tuulet-
tuvuus todettiin hyväksi. Tilan tuulettuvuutta on tehostettu koneellisella poistoilmapuhaltimella. Ryö-
mintätilassa ei todettu poikkeavia hajuja. Ryömintätilassa havaitut läpiviennit on tiivistetty uretaa-
nilla. 
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Kuva 20. RT 23. Tila 101. Laajennusosa.  Kuva 21. RT 23. Rakenneavauksesta ei havaittu 
askeläänieristettä.  

 

5.2.3 Johtopäätökset 

Alapohjarakenteissa todettiin poikkeavaa PAH-/öljyn hajua. Rakenteessa oleva pikisively on ylittänyt 
teknisen käyttöikänsä. Kuumabitumisivelyllä on rasituksesta riippumatta n. 20 vuoden keskimääräi-
nen tekninen käyttöikä (RT18-10922).  
 
Opetusvälinevarastossa (tila 003) ja iv-konehuoneessa (tilat 047, 048) lattia on pinnoitettu muovima-
tolla. Tilojen pintakosteuskartoituksessa/rakenteellisessa kosteusmittauksessa havaittiin kohonnutta 
kosteutta. Rakenne on kosteustekninen riskirakenne, sillä maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus 
voi vaurioittaa muovimattopinnoitetta. Muovimaton alla todettiin lisäksi poikkeavaa hajua, joka viit-
taa muovimatosta emittoituvan VOC-yhdisteitä sisäilmaan. 
 
Alapohjan pikisivelystä otetussa näytteessä 2. PAH-pitoisuus ei ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoa. Ma-
teriaali ei sisällä asbestia. Materiaali voidaan käsitellä normaalina jätteenä.  
 
Ryömintätilallisen alapohjarakenteen luukun läpiviennissä havaittiin vanhan ulkoseinärakenteen 
toja-eristettä sokkelihalkaisussa. Ryömintätila todettiin hyvin tuulettuvaksi eikä maatäytössä havaittu 
orgaanista materiaalia. 
 

5.3 Portaan alustilat 

Portaiden alustiloja tutkittiin rakennuksen A-osan kellarikerrokseen johtavassa porraskäytävässä kah-
den n. 20mm porareiän kautta. Tutkimukset kohdennettiin välitasanteelle nousevaan porrasnousuun 
sekä välitasanteelta 1.kerrokseen johtavaan portaan alustilaan. Tutkimuksissa ei selvitetty portaan 
alustilasta olevia ilmayhteyksiä sisäilmaan. 
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5.3.1 Rakenneavaukset 33-34 (RT 33-34) 

Tutkimus suoritettiin opetusvälinevaraston (tila 003) vastaiseen porraskäytävään poraamalla n. 20mm 
porareikä porrasnousun askelmaan. Rakenteessa todettiin lievää maaperän hajua. Portaan alustilassa 
todettiin hiekkatäyttö. Alustilassa ei havaittu tässä pisteessä muottilautoja tai rakennusjätettä. 
 
Toinen tutkimus suoritettiin välitasanteelta ylösnousevaan portaan alustilaan poraamalla n. 20mm 
porareikä porrasnousun seinämään. Rakenteesta ei ollut aistittavissa poikkeavaa hajua. Portaan alus-
tilassa havaittiin rakennusaikaista jätettä.  
 
RT 33, portaan sivusta  

 betoni 
 hiekka 

 
RT 34, portaan askelman päältä 

 maali + tasoite 
 betoni ~100 mm 
 ilmatila, pohjalla rakennusjätettä 

 

  

Kuva 22. RT 33. Portaan alustila.  Kuva 23. RT 33. Portaan alustilassa on hiekkatäyttö.  
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Kuva 24. RT 34. Portaan alustila.  Kuva 25. RT 34. Portaan alustilassa on havaittavissa 
rakennusjätettä.   

5.3.2 Johtopäätökset 

Portaan alustilassa havaittiin rakennusaikaista, joka vaurioituu helposti maaperästä nousevan kosteu-
den vuoksi. Vaurioon viittaavaa hajua havaittiin toisessa rakenneavauksessa porrastasanteelta (RT 
34). Portaiden alustilasta ei selvitetty ilmavuotoja merkkiaineelle. Mikäli rakenteesta todetaan ilma-
vuotoa, voi alustatilassa oleva maaperä rakennusjätteineen heikentää sisäilman laatua tiloissa. 
 
 

5.4 Ulkoseinät ja sokkelit 

Rakennuksen A-osan ulkoseinärakenteita tutkittiin yhdeksän rakenneavauksen kautta. Näistä kuusi 
tehtiin A-osan länsisivun sokkelirakenteeseen. Kolme rakenneavausta suoritettiin 2.kerroksen ulkosei-
närakenteeseen sisäkautta (tilat 201, 205, 208). Sokkelin ulkopinnassa havaittiin patolevyt, jotka on 
saadun tiedon mukaan asennettu vuoden 2003 korjausten yhteydessä. Rakenneavaukset suoritettiin 
n. 20 mm porareikien kokoisina. Ulkoseinärakenteissa on julkisivumateriaalina käytetty julkisivumuu-
rausta osittaisilla peltikasettiosioilla.  Sokkelirakenteen toja-levy eristeestä otettiin yhteensä 5 kpl ma-
teriaalimikrobinäytteitä.  
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Kuva 26.  Maanvastaisen seinän rakenne tutkimussuunnitelman mukaan. Kuvassa sokkelinhalkaisueriste. 

 

Kuva 27. Alkuperäinen ulkoseinärakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 

5.4.1 Rakenneavaukset 10-15, (RT 10-15) 

Sokkelirakenteen halkaisussa on käytetty lämmöneristeenä toja-levyä. Toja-levyn havaittiin ulottuvan 
maanpinnan tason alapuolelle. Julkisivumateriaalina on käytetty peltikasettia. Rakenne rajoittuu pää-
asiassa koulurakennuksen A-osan länsisivulle. Tutkimussuunnitelmassa on esitetty sokkelinhalkai-
sueriste, kuten tutkimuksissa todettiin.  
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RT 10-15, ulkoapäin  
 sokkelin kiviverhous 
 betoni ~ 130 mm 
 toja-levy ~ 50 mm 
 betoni 

 
Rakennuksen A-osalla on vuonna 2003 rakennetun laajennusosan yhteydessä korjattu salaojajärjes-
telmiä ja suoritettu sokkeleihin patolevyjen asennuksia. Sokkelissa havaittiin patolevytys.  
 
Vuonna 2003 tehdyn laajennusosan sokkelin elementtisaumojen kittauksissa todettiin puutteita. kit-
taukset eivät ole kuin n. 100 mm maanpinnan alapuolella, jonka jälkeen sauma on avonainen.  
 

  

Kuva 28. RT 10 ja RT 11. Rakenneavaukset suoritettiin 
maanpinnan tasoon ja Mp+ 500 mm tasoon. 
Rakenteesta otettiin maanpinnan tasosta 
materiaalinäyte A1.M7.  

 
 

Kuva 29. RT 12 ja 13. Rakenneavaukset suoritettiin 
Mp+ 500 mm ja Mp- 100 mm tasoihin. Rakenteesta 
otettiin materiaalinäytteet A1.M8 ja A1.M9.  

A1.M7 

A1.M8 

A1.M9 
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Kuva 30. RT 14 ja 15. Rakenneavaukset suoritettiin 
Mp+ 700 mm ja Mp+ 150 mm tasoihin. Rakenteesta 
otettiin materiaalinäytteet A1.M10 ja A1.M11. 

 
5.4.2 Rakenneavaus 16 (RT 16) 

Rakenneavaus suoritettiin 2.kerroksen tilan 201 huonetilasta ulkoseinärakenteeseen. Tila 201 on A-
osan eteläpäädyn myöhemmin rakennettua laajennusosaa. Ulkoseinärakenteen sisäpuolella on puh-
taaksimuurattu tiilimuuraus. Julkisivumateriaalina on käytetty peltikasettia sekä tiilimuurausta. 

 
RT 16, sisältäpäin 

 maali 
 tiili ~130 mm  
 mineraalivilla ~150 mm 
 kova 

 
Rakenneavauksesta ei aistittu poikkeavia hajuja. Ulkoseinärakenteen sisäkuori on vanhan osan tiloista 
poiketen puhtaaksimuurattu. Vanhan osan sisäpinnat ovat ylitasoitettuja ja laajennuksella sisäpinnat 
ovat tiilipinnalla. 

A1.M10 

A1.M11 
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Kuva 31. RT 16. Tila 201.  

 

5.4.3 Rakenneavaukset 17, 18 (RT 17, 18) 

Rakenneavaukset RT 17 ja RT 18 tehtiin 2. kerroksen huonetiloista 205 ja 208. Ulkoseinärakenteen si-
säpuolella on tasoitettu tiilirakenne. Julkisivumateriaalina on käytetty peltikasettia sekä tiilimuu-
rausta. Ulkoseinärakenteiden mineraalivillaeristeestä otettiin tilassa 205 yksi materiaalimikrobinäyte.  
 
RT 17-18, sisältäpäin 

 maali 
 tasoite ~15 mm 
 tiili ~130 mm  
 mineraalivilla ~150 mm 
 kova 

 
Rakenneavauksissa ei aistittu poikkeavaa hajua. Tutkimuspisteen RT 18 kohdalla ulkoseinän mineraa-
livillaeristettä ei ole tuotu pilariin asti kiinni. Eristeen puutteellisen sijainnin vuoksi, ulkoseinäraken-
teeseen voi tulla kylmäsiltoja, joiden kautta ulkoseinään tiivistyy kosteutta.  
 



 38 (143) 
 Raportti 

 Kärkölän kunta 

 Opintien koulu 
työnro: 2319 

 10.10.2018  

 

 
Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 
   info@sisailmatalo.fi   
   Y-tunnus: 2519284-6 

 

 

Kuva 32. RT 17. Tila 205. Avauksesta otettiin 
materiaalinäyte A2.M17. 

RT 18. Tila 208. Ulkoseinän eristettä ei ole tuotu 
pilariin asti kiinni. 

 

5.4.4 Pohjoispäädyn ulkoseinä 

Tutkimushetkellä A1-osan pohjoisosan ulkoseinä oli korjausaluetta. Ulkoseinärakenteen uloin tiiliker-
ros ja seuraavana oleva mineraalivillakerros oli poistettu. Jäljelle jäänyt sisempi tiilikerros oli puhdis-
tettu hiilihappopuhalluksella. 
 
Ulkoseinän ja ensimmäisen kerroksen välipohjassa havaittiin pikisively ja siitä otettiin PAH- ja asbesti-
näyte (analyysissa näyte nro. 3). Näytteen PAH-pitoisuus oli 28 mg/kg . Vaarallisen jätteen PAH-pitoi-
suuden rajana on 200 mg/kg. PAH-pitoisuus ei ylitä vaarallisen jätteen raja-arvoa. Asbestinäytteen ei 
todettu sisältävän asbestia. 
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Kuva 33. Yleiskuva A1-osan pohjoiseinästä. Kuva 34. Välipohjan pikisively. 

 
 

5.4.5 Johtopäätökset 

Sokkelirakenteen materiaalimikrobinäytteissä A1.M8 ja A1.M11 todettiin selvä mikrobikasvu materiaa-
lissa. Näytteissä A1.M7 ja A1.M10 todettiin epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Näytteessä A1.M9 ei 
todettu mikrobikasvua. Näyteotannan perusteella sokkelirakenne on mikrobivaurioitunut. Sadevedet 
ja maaperän kapillaarinen kosteuden nousu pääsevät kastelemaan ja vaurioittamaan sokkelihalkai-
sun toja-eristettä. Vaurioituneesta rakenteesta todettiin merkkiainekokein ilmayhteys sisäilmaan (kts. 
8 Merkkiainekokeet). 

 
A-osan 2.kerroksen ulkoseinärakenteesta otetussa materiaalimikrobinäytteessä A2.M17 todettiin 
epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Rakennetyyppi on sama, kuin C-osan mikrobivaurioitunut ulko-
seinärakenne. Viistosade on aiheuttanut kosteusrasitusta tiilikuoren läpi ja ilmaraon puuttumisen ta-
kia päässyt kastelemaan eristettä. Eriste on mikrobivaurioitunut pitkäaikaisen kosteusrasituksen vai-
kutuksesta. Tiilirakenteisessa ulkoseinässä on mahdollisesti epäpuhtauksia, jotka voivat päästä sisäil-
maan rakennuksen ollessa hyvin alipaineinen.  
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5.5 Välipohjat 

Välipohjarakennetta tutkittiin 1.- ja 2. kerroksen alueelta 8 rakenneavauksen kautta. Rakenneavaukset 
suoritettiin n. 20 mm porareikien kokoisina. Rakennusosan 1.kerroksen välipohjarakenteena on kak-
soisbetonilaattaa, jonka eristeenä on toja-eristettä. Pinnoitteena on käytetty käytävillä vinyylilaattaa 
ja luokkatiloissa muovimattoa.  
 
A-osan 2.kerroksessa, vanhalla osalla, välipohjarakenteena on betoninen umpilaatta. Laajennusosan 
2.kerroksessa havaittiin mineraalivillainen askeläänieriste pintavalun alta. Tilan 208 rakenneavauk-
sessa todettiin muovimaton alla pieniä määriä mustaa liimaa. Määrä oli niin vähäinen, ettei asbesti-
näytettä kyetty ottamaan. Tilaan on saatujen tietojen mukaan tehty Creom-käsittely.   

 
A-osan välipohjarakenteista otettiin yhteensä 5 materiaalimikrobinäytettä, joista 3 näytettä on 1.ker-
roksen välipohjan toja-eristeestä ja 2 näytettä 2.kerroksen laajennusosan välipohjan mineraalivillasta.  
 

  

Kuva 35.  Välipohjarakenne A-osan vanhalla osalla tutkimussuunnitelman mukaan. 
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Kuva 36. A-osan laajennusosan välipohjarakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
 

5.5.1   Rakenneavaukset 24- 26 (RT 24- 26) 

A-osan 1.kerroksen välipohjarakenne todettiin kaksoisbetonilaataksi toja-eristeellä. Toja-eristeen pin-
nassa havaittiin rakennuspaperi/huopa. Välipohjarakenteessa todettiin mikrobiperäinen haju. Materi-
aalimikrobinäytteitä otettiin 3 kpl.  
 
Muovimattopintojen liimapinnalla ei havaittu poikkeavia hajuja. Poikkeuksena 1.kerroksen käytävän 
124 rakenneavaus RT 26, jossa vinyylilaatan alta oli aistittavissa lievästi poikkeavaa hajua. Liimapinta 
on yleisesti hyvin tarttunut tasoitteeseen ja muovimattoon.  
 
Muovijalkalistoja irrotettiin useasta pisteestä tutkimuksia varten. Jalkalistan liimapinnassa ei todettu 
poikkeavia hajuja. Liiman tarttuvuus seinään todettiin hyväksi. Jalkalistaa irrottaessa seinästä irtosi 
usein tasoitetta mukaan. Jalkalistojen takana ei havaittu selkeitä, isoja rakoja välipohjan sekä välisei-
nien liittymissä. 
 
RT 24, ylhäältä päin 

 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 pintabetonilaatta ~80 mm 
 paperi/huopa 
 toja-eriste ~100 mm 
 kova, todennäköisesti betoni 
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RT 25, ylhäältä päin 
 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 pintabetonilaatta ~100 mm 
 paperi/huopa 
 toja-eriste ~120 mm 
 betoni 

 

  

Kuva 37. RT 24. Tila 108. Välipohjan toja-eristeestä 
otettiin materiaalimikrobinäyte A2,M12. Näytteessä ei 
todettu mikrobikasvua materiaalissa. 

Kuva 38. RT 25. Tila 108. Keskilattia. Välipohjan toja-
eristeestä otettiin materiaalimikrobinäyte A2,M13. 
Näytteessä ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. 

 
 
RT 26, ylhäältä päin 

 vinyylilaatta 
 tasoite ~3 mm 
 pintabetonilaatta ~70 mm 
 paperi/huopa 
 toja-eriste ~100 mm 
 betoni 
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Kuva 39. RT 26. Käytävä 124. Rakenneavaus 
suoritettiin väliseinän läheisyyteen.  

Kuva 40. RT 26. Käytävä 124. Välipohjan toja-
eristeestä otettiin materiaalimikrobinäyte A1,M16. 
Näytteessä ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. 

 
 

5.5.2 Rakenneavaukset 27, 28, 29, 30-31 (RT 27, 28, 29, 30-31) 

A-osan 2.kerroksen välipohjarakenne todettiin vanhalla osalla umpibetonilaataksi. Laajennusosalla 
on pintalaatan alla käytetty mineraalivilla-askeläänieristettä. Laajennusosan askeläänieristeestä otet-
tiin materiaalimikrobinäytteitä 2 kpl.  
 
Muovimattopintojen päällä tai alla liimapinnalla ei havaittu poikkeavia hajuja. Poikkeuksena 2.kerrok-
sen laajennusosan käytävän rakenneavaus RT 28, jossa vinyylilaatan alta oli aistittavissa hieman poik-
keavaa hajua. Liimapinta on yleisesti hyvin tarttunut tasoitteeseen ja muovimattoon. Tilassa 208 ha-
vaittiin muovimaton alla pieniä määriä mustaa liimaa. Tilaajalta saadun tiedon mukaan, mustassa lii-
massa on todettu aikaisemmin asbestia. Tämä tulee huomioida mahdollisissa korjaustöissä. 

 
RT 27, ylhäältä päin 

 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 pintabetonilaatta ~55 mm 
 mineraalivilla ~30 mm 
 kova, todennäköisesti betoni 
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Kuva 41. RT 27. 2.kerros, tila 201. Laajennusosa.  Kuva 42. RT 27. Askeläänieristeestä otettiin 
materiaalimikrobinäyte A2,M15. Analyysissa todettiin 
epäily mikrobikasvusta materiaalissa. 

 
RT 28, ylhäältä päin 

 vinyylilaatta 
 tasoite ~3 mm 
 pintabetonilaatta ~80 mm 
 mineraalivilla ~30 mm 
 kova, todennäköisesti betoni 

 
 

  

Kuva 43. RT 28. 2.kerros, laajennusosan käytävä. 
Laajennusosalle siirryttäessä on selvä tasoero 
lattiarakenteessa.  

Kuva 44. RT 28. 2.kerros, laajennusosan käytävä. 
Askeläänieristeestä otettiin materiaalimikrobinäyte 
A2,M14. Näytteessä ei todettu mikrobikasvua 
materiaalissa. 
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RT 29, ylhäältä päin 

 vinyylilaatta 
 tasoite ~3 mm 
 betonilaatta ~110 mm, ei porattu syvemmälle 

 

 

Kuva 45. RT 29. 2.kerros, vanhan osan käytävä. 
Lattiarakenteessa ei havaittu askeläänieristettä.  

 
RT 30-31, ylhäältä päin 

 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 betonilaatta ~130 mm, ei porattu syvemmälle 

 

  

Kuva 46. RT 30. 2.kerros, tila 205.  Kuva 47. RT 31. 2.kerros, tila 208.  
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Kuva 48. RT 31. 2.kerros, tila 208. Muovimaton alla oli 
havaittavissa mustaa liimaa. Tilaajalta saadun tiedon 
mukaan mustan liiman on tutkittu sisältävän asbestia. 

 
 

5.5.3 Johtopäätökset 

Rakennuksen A-osan vanhan osan 1.krs:n välipohjarakenteen toja-eristeiden materiaalimikrobinäyt-
teissä ei todettu vaurioon viittaavaa mikrobikasvua materiaalissa. Toja on kuitenkin helposti vaurioi-
tuva materiaali. Välipohjarakenteen eristetilasta todettiin merkkiainekokeilla ilmavuotoa sisäilmaan 
(kts. 8 Merkkiainekokeet). Ilmavuotojen kautta välipohjan eristetilasta voi kulkeutua epäpuhtauksia 
sisäilmaan. 
 
Näytteessä A2.M17 (laajennusosan mineraalivillainen askeläänieriste) todettiin epäily mikrobikas-
vusta materiaalissa. Mikrobikasvuun viittaava näyte sijoittuu n. 300 mm päähän ulkoseinästä 2.kerrok-
sen laajennusosan tilassa 201. Askeläänieristeen vaurioituminen on mahdollista johtua ulkoseinän 
kautta tulevasta kylmäsillasta. Askeläänieristeessä todetut vähäiset mikrobimäärät voivat olla synty-
neet myös rakentamisen aikana. Käytävän askeläänieristeestä otetussa näytteessä A2.M14 ei todettu 
vaurioon viittaavaa mikrobikasvua materiaalissa. Laajennusosan askeläänieristeen kunnon ja koko-
naiskorjaustarpeen määrittämiseksi tarvitaan lisänäytteenottoja korjauspäätöksen tueksi. 
 
2.kerroksen tilassa 208 havaittiin muovimattopinnoitteen alapuolella Creom-käsittely. Mustaa liimaa 
on käytetty mahdollisesti myös muissa tiloissa. Tilaajalta saadun tiedon mukaan havaitussa mustassa 
liimassa on todettu asbestia. Tämä tulee ottaa huomioon korjauksissa ja mahdollisissa purkutöissä. 
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5.6 Väliseinät 

Väliseinät ovat tiili-ja betonirakenteisia. Väliseinärakenteita tutkittiin rakennuksen A-osan 2.kerrok-
sessa vanhan ulkoseinän kohdalla, joka laajennuksen myötä on jätetty väliseinäksi. Muualla väliseinä-
rakenteita tutkittiin aistinvaraisesti. Väliseinärakenne on vanha ulkoseinä, josta on poistettu läm-
möneristeet sekä ulkokuori. Seinän alaosan sokkelirakenteeseen on jätetty alkuperäinen sokkelira-
kenne toja-eristeineen (Ks. RT 23). 
 
 

5.6.1 Rakenneavaus 32 (RT 32) 

Tutkimus suoritettiin tilassa 205 poraamalla n. 20mm porareikä kohti laajennusosan käytävää. Raken-
teessa ei todettu poikkeavia hajuja. 
 
RT 32, tilan 205 puolelta 

 maali 
 tiili ~130 mm 
 ilmarako ~100 mm 
 tiili/betoni 

 

5.6.2 Johtopäätökset 

Väliseinärakenteen eristetilassa ei havaittu alkuperäistä ulkoseinäeristettä. Rakenteessa ei myöskään 
havaittu poikkeavia hajuja. Vanhan ulkoseinärakenteen eristetila on mahdollisesti tyhjennetty ja puh-
distettu laajennusosan rakentamisen yhteydessä. Vanhan ulkoseinän alaosaan on jätetty vanha sok-
kelirakenne (Ks. RT 23). 
 
 

5.7 Alakattotilat 

5.7.1 Havainnot 

 Alakattoina on pääsääntöisesti käytetty akustiikkakipsilevyä 
 Käytävän alaslaskettu katto on 2 400 mm korossa lattianpintaan nähden. Luokkatiloissa ei ole 

avattavaa alakattoa vaan akustiikkakipsi on kiinteästi asennettu lähelle holvin pintaa.  
 Ensimmäisen kerroksen käytävien alakattotiloissa havaittiin satunnaisia avoimia 

mineraalivillalähteitä varsinkin A1-osan puolelta. Holvin pintaan ei ole tehty 
pölynsidontakäsittelyä ja pölyä havaittiin alakattotiloissa. Merkkisavulla tarkasteltuna 
alakattotilasta havaittiin  ilmavirtaus käytävään päin. 

 Toisen kerroksen käytäviltä havaittiin lisälämmöneristys holvia vasten. Eristeenä olevan 50 mm 
mineraalivillan pinnat ovat avoimet. Käytävällä 206 havaittiin myös muovitettua 100 mm 
mineraalivillaa lisälämmöneristeenä holvia vasten. Muovitus ei ole kuitenkaan yhtenäinen ja 



 48 (143) 
 Raportti 

 Kärkölän kunta 

 Opintien koulu 
työnro: 2319 

 10.10.2018  

 

 
Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 
   info@sisailmatalo.fi   
   Y-tunnus: 2519284-6 

avoimia mineraalivillapintoja on näkyvissä. Käytävän 206 lisälämmöneristys ulottuu myös ositain 
tilan 204 holvin alle. Lisälämmöneristykset on suoritettu jälkeenpäin. Tarkkaa ajankohtaa 
korjaukselle ei ole. Tilaajan mukaan korjaukset on suoritettu heille annettujen ohjeiden mukaan.  

 A-osan laajennuspuolella ei havaittu lisälämmöneristystä holvia vasten. Alakattotilassa havaittiin 
kuitenkin eristeenä toimivia mineraalivillapintoja. 

 

  

Kuva 49. A1- ja A2 osan välillä havaittiin 1. kerroksen 
alakattotiloissa merkkisavulla tarkasteltuna 
ilmavirtaus käytävään päin. 

Kuva 50. A1- ja A2 osan välillä havaittiin 1. kerroksen 
alakattotiloissa runsaasti pölyä. 

  

Kuva 51. A1- ja A2 osan välillä havaittiin 1. kerroksen 
alakattotiloissa avoimia mineraalivillalähteitä. 
Myöskään holvinpintaa ei ole pölysidontakäsitelty.  

Kuva 52. A1- ja A2 osan välillä havaittiin 1. kerroksen 
alakattotiloissa opettajanhuoneen oven päällä 
avoimia mineraalivillalähteitä.  
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Kuva 53. A2-osan opettajienhuoneen alakattotiloissa 
havaittiin WC:n oven yläpuolella avoimia 
mineraalivillapintoja. Ontelolaatan pinta on myös 
pölysitomatta ja pölyä havaittiin hieman 
alakattotilasta.  

Kuva 54. Opettajanhuoneen alakattotilassa havaittiin 
hieman pölyä.  

  

Kuva 55. A-osan aulan 111 alakattotilassa havaittiin 
avoimia mineraalivillalähteinä olevia putkieristeitä. 
Myöskään holvinpintaa ei ole pölysidottu. 

Kuva 56. Aulan 111 alakattotilassa havaittiin pölyä.  

  

Kuva 57. Luokkatiloissa ei ole alakattotilaa. Kuva 58. A-osan käytävällä 213 havaittiin 
lisälämmöneristys holvia vasten. Eristeenä olevaa 50 
mm mineraalivillan pinnat ovat avoimet.  
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Kuva 59. A- ja B-osan välisessä tilassa on myös 
lisälämmöneristys holvia vasten. Eristeenä olevaa 50 
mm mineraalivillan pinnat ovat avoimet. Eristeestä 
otettiin materiaalimikrobinäyte A1.M18. Näytteessä ei 
todettu mikrobikasvua materiaalissa. 

Kuva 60. A-osan pohjoispäädyssä tilassa 215 on 
lisälämmöneristys holvia vasten. Eristeenä olevaa 50 
mm mineraalivillan pinnat ovat avoimet. Eristeestä 
otettiin materiaalimikrobinäyte A1.M19. Näytteessä ei 
todettu mikrobikasvua materiaalissa. 

  

Kuva 61. A-osan aulassa 207 havaittiin 
lisälämmöneristys holvia vasten. Eristeenä olevaa 50 
mm mineraalivillan pinnat ovat avoimet. 

Kuva 62. A-osan aulassa 207 havaittiin myös avoimia 
eristeenä toimivia mineraalivillapintoja. 

  

Kuva 63. Käytävällä 206 havaittiin muovitettu 
lisälämmöneriste holvia vasten. Muovitus ei ole 
yhtenäinen ja avoimia mineraalivillapintoja on 
näkyvissä. 

Kuva 64. A-osan laajennuspuolella ei havaittu 
lisälämmöneristystä holvia vasten. Alakattotilassa 
havaittiin kuitenkin eristeenä toimivia 
mineraalivillapintoja.  
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5.7.2 Johtopäätökset 

A1-osan ensimmäisen kerroksen käytävien alakattotiloissa havaittiin avoimia mineraalivillaeristeitä. 
Osa eristeistä on jäänyt alakattotilaan rakennusjätteenä ja osa on eristeenä ilman pinnoitusta. Myös 
pölyä havaittiin samoista alakattotiloista. Pöly on mahdollisesti rakennusaikaista sekä huonepölyä, 
joka on kerääntynyt alakattotilaan. Lisäksi pölynsidontakäsittelemätön betonipinta voi lisätä pölyn 
määrää alakattotiloissa. A2-osan ensimmäisessä kerroksessa havaittiin satunnaisia avoimia villapin-
toja mm. ovien yläpuolella. Myös pölyä havaittiin, mutta määrältään vähemmän kuin vanhemman A1-
osan puolelta. Merkkisavulla tarkasteltuna alakattotiloista on ilmavirtaus tilojen suuntaan. Ilmavir-
tausten mukana alakattotiloista voi kulkeutua epäpuhtauksia tilojen sisäilmaan. 
 
A1-osan toisen kerroksen käytäviltä havaittiin holvin alapuolinen lisälämmöneristys, joka ainakin osit-
tain yltää myös luokkatilojen puolelle. Lisälämmöneristykset on suoritettu jälkeenpäin. Tarkkaa 
ajankohtaa korjaukselle ei ole. Tilaajan mukaan korjaukset on suoritettu heille annettujen ohjeiden 
mukaan. Eristeenä on käytetty 50-100 mm mineraalivillaa. Villaa on satunnaisesti pinnoitettu muovilla. 
Muovi ei kuitenkaan ole yhtenäinen vaan siinä on paljon avoimia kohtia. Rakenteeseen on asennettu 
myös höyrynsulkumuovi lisälämmöneristyksen aikaan. Myös pölyä havaittiin samoista alakattoti-
loista. Pöly on mahdollisesti rakennusaikaista sekä huonepölyä, joka on kerääntynyt alakattotilaan. 
Lisäksi pölynsidontakäsittelemätön betonipinta voi lisätä pölyn määrää alakattotiloissa. A2-osan toi-
sessa kerroksessa havaittiin satunnaisia avoimia villapintoja mm. eristeenä. Myös pölyä havaittiin, 
mutta määrältään vähemmän kuin vanhemman A1-osan puolelta. Merkkisavulla tarkasteltuna alakat-
totiloista on ilmavirtaus tilojen suuntaan. Ilmavirtausten mukana alakattotiloista voi kulkeutua epä-
puhtauksia tilojen sisäilmaan. 
 
Alakattotilojen mineraalivillaeristeet toimivat kuitulähteenä tiloihin. Alakattotilan lisälämmöneris-
teestä otetuissa materiaalimikrobinäytteissä A1.M18 ja A1.M19 ei todettu mikrobikasvua.  
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5.8 Vesikatto ja yläpohja 

A-osan vesikattoa tutkittiin aistinvaraisesti katolla. A1-osan yläpohjatilaa päästiin tarkastelemaan luu-
kun kautta. A1 ja A2 osan liitoskohtaa ei päästy tarkastamaan tutkimusten aikana. Myöskään A2-osan 
yläpohjatilaan ei ollut kulkuaukko. 
 

 

Kuva 65. A1- ja A2 kattorakenteiden liitoskohta tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
 
A-osan vesikattoa ja yläpohjaa tutkittiin aistinvaraisesti ja pistokoemaisesti. Yläpohjan eristeistä otet-
tiin materiaalimikrobinäytteitä. A1-osan vesikattorakenne ja yläpohjarakenne todettiin tutkimussuun-
nitelmassa esitetyn kuvan mukaiseksi. Vesikattona on kaksinkertainen bitumikermikate. Vesikatto on 
korjattu vuonna 2003. Sen rakenne on seuraava: 
 

 kaksinkertainen bitumihuopa 
 ponttilauta 
 100-200 mm väli 
 50 mm mineraalivilla 
 100 mm mineraalivilla 
 100 mm mineraalivilla 

 
5.8.1 Havainnot 

 Vesikatossa havaittiin vesipussi kahden bitumihuovan välissä lähellä WC:n erillispoistoja.  
 Sadevesikouruissa havaittiin lehtiä ja muuta orgaanista ainetta osan länsisivulla.  
 Sadevesikouruissa kulki sulanapitokaapeli rakennusosan molemmilla lappeilla.  
 Yläpohjan tuuletus tapahtuu räystäiden kautta. Vesikatolla on 16 kappaletta venttiilejä, joista 

räystään kautta yläpohjaan tullut ilma kiertää pois.  
 Yläpohjassa ei havaittu vuotoa tai tummentumaa kattotuoleissa.   
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 Yläpohjassa havaittiin lisälämmöneristys holvin alapuolelta ks. alakattotilat.  
 Vesikaton läpiviennit todettiin aistinvaraisesti tiiviiksi. 
 Vesikaton eteläosassa havaittiin alustastaan irronnut ja ruttuun taittunut bitumukaistale noin 

1 000 mm matkalta. 
 

  

Kuva 66. Yleiskuva rakennuksen A-osan vesikatolta.  Kuva 67. Vesikatolla on yläpohjan tuuletusventtiilejä.  

  

Kuva 68. Yläpohjatilassa ei havaittu vuotoja tai 
tummentumia.  

Kuva 69. A-osan länsipuolen sadevesikouruissa 
havaittiin runsaasti lehtiä ja muuta orgaanista ainetta.  

  

Kuva 70. Yläpohjatilaan on A-osalla kaksi 
huoltoluukkua.  

Kuva 71. Mineraalivillojen alla on holvirakenne, jonka 
alapuolelta havaittiin lisälämmöneristys ks. 
alakattotilat.  
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Kuva 72. Vesikaton keskivaiheilla lähellä WC:n 
erillispoistoja havaittiin vesipussi kahden 
bitumihuovan välissä.  

Kuva 73. Vesipussialue oli noin 200 mm x 400 mm.  

  

Kuva 74. Vesikaton eteläosassa havaittiin alustastaan 
irronnut ja ruttuun taittunut bitumukaistale noin 1 000 
mm matkalta.  

Kuva 75. Vesikaton läpiviennit todettiin 
aistinvaraisesti tiiviiksi.  

 

5.8.2 Johtopäätökset 

Vesikatto ja yläpohjarakenteet todettiin pääosin hyväkuntoisiksi. Paikallisesti havaittiin mahdollisia 
vuotokohtia/vesipusseja päällimmäisessä huopakerroksessa.  
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5.9 Piha-alue  

5.9.1 Havainnot 

 A-osan länsisivulla maanpinta on tasainen. Kallistuksia ei juurikaan ole. 
 A-osan pohjoissivun asfaltti kaataa selkeästi kellarin ovea kohti. 
 A-osan eteläsivulla maapinta on tasainen tai kuten lähempänä ulkovia viettää seinän suuntaisesti. 
 Ulko-ovien edessä A-osan länsisivulla laatoitus on tasainen tai viettää poispäin rakennuksesta. 
 Syöksytorvien kohdalla sadevedet ovat roiskineet useassa paikassa sokkelia. Tämä näkyy sokkelin 

pinnan tummentumana syöksytorvien kohdalla. Tämä lisää sokkelinhalkaisun kosteusrasitusta ja 
lisää riskiä sokkelinhalkaisueristeen vaurioitumiselle. 

 Sadevedet on ohjattu asfaltoiduilla pihoilla sadevesikaivoihin. Maanpinnan muotoilu on kuitenkin 
aivan rakennuksen vierellä puutteellinen ja ohjaa vettä rakennusta kohti. 

 Räystäskourut todettiin peruskuntoisiksi. 
 

  

Kuva 76. A-osan länsisivulla maanpinta on tasainen. 
Kallistuksia ei juurikaan ole.  

Kuva 77. A-osan pohjoissivun asfaltti kaataa selkeästi 
kellarin ovea kohti. 

  

Kuva 78. A-osan eteläsivulla maapinta on tasainen tai 
kuten lähempänä ulko-ovia viettää seinän suuntaisesti. 

Kuva 79. Ulko-ovien edessä A-osan itäsivulla laatoitus 
on tasainen tai viettää poispäin rakennuksesta.  
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5.9.2 Johtopäätökset 

A-osan pohjoissivulla maanpinta kaataa suurimmaksi osaksi selkeästi rakennusta kohti. Syöksytorvi 
roiskii vettä myös sokkelinpintaan sateella. Sade- ja sulamisvedet lisäävät sokkelirakenteen kosteus-
rasitusta lisäävät sokkelinhalkaisueristeen riskiä vaurioitua. 
 
 

5.10 Salaojat 

5.10.1 Havainnot 

 A-osan pohjois- ja eteläsivulla on salaojantarkastuskaivo. 
 Vedenpinta pohjoissivun salaojantarkastuskaivossa oli maanpinta -1 300 mm ja vedenpurkukor-

keus maanpinta -1 200 mm. 
 Vedenpinta eteläsivun salaojantarkastuskaivossa oli maanpinta -1 490 mm ja vedenpurkukorkeus 

maanpinta -1 140 mm. 
 Salaojientarkastuskaivojen sakkapesät eivät olleet täyttyneet ja niiden toiminta oli normaalia.  
 Salaojien korkojärjestelmää ja kattavuutta rakennuksen ympärillä ei voitu tarkastella syvemmin, 

sillä salaojien sijainnista ei ole piirustuksia. 
 

  

Kuva 80. A-osan pohjoissivulla on salaojantarkastus-
kaivo. 

Kuva 81. Vedenpinta salaojantarkastuskaivossa oli 
MP-1 300 mm ja vedenpurkukorkeus MP-1 200 mm. 

  

Kuva 82. A-osan eteläsivulla on salaojantarkastus-
kaivo. 

Kuva 83. Vedenpinta salaojantarkastuskaivossa oli 
MP-1 490 mm ja vedenpurkukorkeus MP-1 140 mm. 
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5.10.2 Johtopäätökset 

A-osan salaojajärjestelmä toimii tarkastellulta osin normaalisti. Tarkastuskaivojen sakkapesät eivät 
ole täyttyneet ja tarkistuskaivossa oleva vedenpinta oli selkeästi alempana kuin kaivosta lähtevä vir-
tauspinta. Näin ollen salaojissa ei todennäköisesti ole tukosta ja niiden vedenpurku toimii normaalisti. 
Tutkimushetkeä edeltävät viikot olivat lähes sateettomia, mikä voi vaikuttaa salaojajärjestelmän toi-
mintaan ja sen arviointiin.  
 
Salaojajärjestelmän kattavuutta ja korkojärjestelmää ei voitu arvioida sillä käytettävissä ei ollut sala-
ojista piirustuksia. 
 
 

5.11 Ilmanvaihto 

5.11.1 Havainnot 

Ilmanvaihtoa tarkasteltiin aistinvaraisesti tiloissa. Arvioinnissa tarkastellaan ilmanvaihdon vientiä 
oleskeluvyöhykkeelle sekä kanavien puhtautta. Merkkisavulla todennettiin ilmavirtauksia päätelaittei-
den edessä. 
 Tarkastetuissa päätelaitteissa todettiin virtaus merkkisavulla. 
 Tuloilmanvaihto on käytävissä toteutettu kattohajottajien kautta. Luokkatiloissa tuloilmanjako 

on toteutettu erilaisten säleikköjoen kautta. Poistoilma ohjataan eri kokoisten lautasventtiilien 
kautta.  

 Poistopuolen kanavisto ja päätelaitteet havaittiin likaiseksi kaikissa tarkastelluissa kohdissa.  
 Tuloilmakanavisto havaittiin melko puhtaaksi tarkastelluissa kohdissa. Tuloilman päätelaitteissa 

havaittiin kuitenkin pölyä.  
 Tuloilmaa ei ole viety oleskeluvyöhykkeelle. Tuloilman edessä, n.1,5 m päässä, on myös lamppuja, 

joihin tuloilma pääsee törmäämään.  
 Poistoilma on samalla otsapinnalla tuloilman kanssa. Tämä voi heikentää tuloilman kiertämistä 

oleskeluvyöhykkeellä. 
 Erillispoistot fysiikkakemian luokassa havaittiin likaiseksi ja tulppaamattomaksi. Erillispoiston 

käytöstä ei ole tietoa. 
 Kiinteistöhoitajalla ei ollut tietoa kanavien nuohouksesta tai ilmamäärien säädöstä. 
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Kuva 84. Luokkatilojen ilmanvaihto on toteutettu pää-
sääntöisesti tuloilmasäleikköjen kautta ja poisto lauta-
venttiilien kautta. Kuvassa tila 135. 
 

Kuva 85. Poistoilmakanava luokkahuoneesta 128 ha-
vaittiin likaiseksi. 

  

Kuva 86. Luokkahuoneen 128 Tuloilmasäleikössä ha-
vaittiin kipsimurua. 

Kuva 87. Luokkahuoneen 128 tuloilmasäleikkö tarkas-
tusluukun kautta katsottuna.  

  

Kuva 88. Osaan tiloista on muokattu ilmanjakoreittiä 
peltien avulla. Kuvassa tila 105. Pelti ohjaa ilman suo-
raan alas, mikä voi aiheuttaa vedon tunnetta. 

Kuva 89. Tilan 114 tuloilmasäleikössä havaittiin pölyä.  
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Kuva 90. Yleiskuva käytävästä 124. Kuva 91. Käytävän lautasventtiili havaittiin likaiseksi. 

  

Kuva 92. Käytävän poistoilmakanava havaittiin li-
kaiseksi.  

Kuva 93. Käytävän 124 kattohajottaja avattuna. 

  

Kuva 94. Hajottajan pinnalla havaittiin pölyä. Kuva 95. A-osan toisen kerroksen käytävän 213 hajot-
taja havaittiin likaiseksi.  
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Kuva 96. Tilassa 108 tuloilmasäleiköt puuttuivat ta-
saulaatikoista.  

Kuva 97. Toisen kerroksen käytävän 206 tuloil-
masäleikkö havaittiin pölyiseksi. 

  

Kuva 98. Erillispoisto fysiikkakemian tilassa 214 ha-
vaittiin pölyseksi. Poistoa ei oltu tulpattu ja pölyä oli 
myös lattialla. 

Kuva 99. Viereisen kaapin päältä löytyi poistontulppa.  

 
 

5.11.2 Johtopäätökset 

Tarkastetuissa päätelaitteissa todettiin ilmavirtaus merkkisavulla. Osa tuloilmasäleiköistä oli tutki-
mushetkellä irti. Tämä voi vaikuttaa ilmanjakoon. Myös pellillä muokattuja säleikköjä havaittiin. Pelti 
ohjaa ilman suoraan alas, mikä voi aiheuttaa vedon tunnetta. Lisäksi tulo- ja poistoilman sijainti sa-
malla otsapinnalla voi heikentää tuloilman leviämistä kattavasti oleskeluvyöhykkeelle. Todetut puut-
teet voivat vaikuttaa tuloilman ohjautumiseen riittävän laajalle tiloissa. 
 

Poistopuolen kanavisto ja päätelaitteet havaittiin likaisiksi. Tuloilmakanavisto havaittiin suhteellisen 
puhtaaksi, mutta tuloilmapäätelaitteet havaittiin likaiseksi. Kiinteistöhoitajalla ei ollut tietoa kanavien 
nuohouksesta tai ilmamäärien säädöstä, joten sitä on tuskin tehty ilmanvaihtokoneisiin. A-osan ko-
neet ovat vuodelta 2008. Likaiset kanavat muuttavat painesuhteita ja tehdyt säädöt eivät pidä enää 
paikkaansa. Näin ollen kanavisto tulisi puhdistaa nuohouksella ja koneet säätää nuohouksen jälkeen.  
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6 Rakennetutkimukset, B-osa 

Rakennuksen B-osa on rakennettu v. 2003. B-osan aulasta osa on rakennettu aiemmin, ajankohdasta 
ei ollut tarkempaa tietoa saatavilla. B-osan alapohjasta osa on ryömintätilaista (musiikkiluokka) ja osa 
maanvastaista alapohjaa. 1.kerros koostuu pääosin aulatilasta ja musiikkiluokasta. 2.kerrokseen on 
rakennettu vanhan vesikaton päälle aulatila, josta on kulku IV-konehuoneeseen.  
 

 

Kuva 100. Rakennuksen B-osa koostuu vuonna 2003 
rakennetusta 1.kerroksen aulatilasta sekä eteläpäädyn 
musiikkiluokasta. Musiikkiluokan alapuolella on 
ryömintätilainen alapohja.  

 
 

6.1 Alapohjat 

Vuoden 2003 piirustusten mukaan alapohjarakenteena on alapuolelta lämmöneristetty maanvarainen 
teräsbetonilaatta. Musiikkiluokan, tila 138, alapohja on tehty ryömintätilaisena samalla tavalla kuin A-
osassa (Ks. RT23). Ryömintätilallista alapohjaa tarkasteltiin aistinvaraisesti. Maanvaraista alapohjara-
kennetta tutkittiin 1.kerroksen alueelta yhden n. 20 mm porareiän kautta.  
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Kuva 101. Vuonna 2003 rakennetun B-osan maanvarainen alapohjarakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 

Kuva 102. Vuonna 2003 rakennetun B-osan ryömintätilallinen alapohjarakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 

6.1.1 Rakenneavaukset 35 (RT 35) 

B-osan 1.kerroksen tilan 136 vuonna 2003 tehtyyn maanvaraiseen alapohjarakenteeseen suoritettiin 
yksi rakenneavaus tilan keskialueelle (RT 35). Alapohjarakenteessa havaittiin laajennusosalla alapuo-
linen EPS-lämmöneriste. Aulatilan lattiapinnoitteena on vinyylilaatta. Rakenne vastaa tutkimussuun-
nitelmassa esitettyä rakennetta. 
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RT 35, sisältäpäin 
 vinyylilaatta 
 tasoite ~5 mm 
 betonilaatta ~100 mm  
 EPS ~100 mm 
 hiekka 

 
Alapohjan rakenneavauksessa havaittiin paikoin vinyylilaatan alla tummentumia liimassa/tasoit-
teessa ja poikkeavaa hajua. Aistinvaraiset havainnot viittaavat vinyylilaatan kosteusvaurioitumiseen. 
 

  

Kuva 103. RT 35. 1.kerros. Tila 136. Kuva 104. RT 35. Liimassa/tasoitteessa on 
havaittavissa tummentumaa, jossa aistittiin 
poikkeavaa hajua.  

 

6.1.2 Ryömintätila, B-osan laajennusosa 

B-osan laajennusosalle on tehty ryömintätilallinen alapohjarakenne musiikkiluokan, tilan 138, alu-
eelle. Rakenne vastaa pääosin tutkimussuunnitelmassa esitettyä rakennetta. Ryömintätilan korkeus 
on kaikkialla suunnitelmassa esitettyä 800 mm korkeampi. Ryömintätilan korkeus on 1300…2200 mm 
korkea. Korkea alue sijoittuu n. 8 m2 alueelle tilan 010 puoleiselle seinälle. Ryömintätilassa havaittiin 
150 mm halkaisijaltaan olevia tuuletusreikiä 2kpl ja koneellinen poistoilmanvaihto. Tilassa havaittiin 
tyypillistä maaperän hajua. Maaperän oli hienoa hiekkaa ja sen päällä oli vähäisesti pientä orgaanista 
rakennusjätettä. Ryömintätilan seinät on eristetty XPS-eristeellä sisäpuolelta katto- ja seinäpinnoil-
taan. Tilaa 010 vasten olevaa seinää ei oltu eristetty yläosastaan n. 6 m2 alueelta.  

 

6.1.3 Johtopäätökset 

B-osan 1.kerroksen, vuonna 2003 tehdylle laajennusosalle, suoritetussa rakenneavauksessa (RT 35) ja 
aistinvaraisessa selvityksessä vinyylilaatan pinnassa todettiin liiman ja vinyylilaatan kosteusvaurioitu-
miseen viittaavaa hajua ja tummentumia. Aistinvaraiset havainnot viittaavat vinyylilaatan kosteusvau-
rioitumiseen.  
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Kohdasta RT 35 suoritettiin merkkiainekoe alapohjarakenteeseen, jonka perusteella alapohjan maa-
perästä on ilmayhteys sisäilmaan (kts. 8 Merkkiainekokeet). 
 
B-osan musiikkiluokan, tila 138, alapuolella olevassa ryömintätilassa havaittiin n. 6 m2 alueella puut-
teita seinän eristyksessä. Tila todettiin hyvin tuulettuvaksi. Ryömintätilan pohjalla, maapinnassa to-
dettiin vähäinen määrä orgaanista materiaalia. Orgaaninen materiaali voi vaurioituva maaperästä 
nousevasta kosteudesta. 
 
 

6.2 Välipohjat 

Välipohjarakennetta tutkittiin 1.- ja 2. kerroksen alueelta 3 rakenneavauksen kautta. Tutkimukset suo-
ritettiin aulatiloissa 136 ja 224. Rakenneavaukset suoritettiin n. 20 mm porareikien kokoisina. Välipoh-
jarakenteen ja ulkoseinärakenteen rajapinnasta tutkittiin myös valunerotuskaistaa piikkaamalla väli-
pohjan pintalaattaa n. 30 x 100 mm alueelta. Rakennuksen B-osan 1.kerroksen välipohjarakenteena 
on kaksoisbetonilaattaa, jonka eristeenä on toja-eristettä. 2.kerroksen aulatilassa 224 välipohjan be-
tonirakenteen päällä on korokerimat ja lastulevy. Aula on rakennettu vanhan vesikattorakenteen 
päälle.  
 
Tutkimusalueen aulatilojen lattiapinnoitteeksi on asennettu vinyylilaatat. Märkätiloissa lattiapinnoit-
teena on muovimattoa. Rakenneavaukset RT 35 ja RT 36 ovat B-osan vanhan yhdyskäytävän alueelta 
1.krs:sta. Rakenneavaus RT 38 sijaitsee B-osan 2.krs:ssa. 
 
Välipohjarakenteesta otettiin yhteensä 3 materiaalimikrobinäytettä, joista 2 näytettä on välipohjan 
toja-eristeestä ja 1 näyte tojan päällä olevasta paperista.  

 

Kuva 105. Vuonna 2003 rakennetun B-osan välipohjarakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 
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6.2.1 Rakenneavaukset 36-37, (RT 36-37) 

 B-osan 1.kerroksen välipohjarakenne todettiin kaksoisbetonilaataksi toja-eristeellä. Materiaalimikro-
binäytteitä otettiin lattian toja-eristeestä 2 kpl. Rakenne ei vastaa tutkimussuunnitelmassa esitettyä 
rakennetta kummassakaan rakenneavauksessa. 
 
RT 36, ylhäältä päin 

 vinyylilaatta 
 liima 
 tasoite ~5 mm 
 betonilaatta ~80 mm  
 paperi 
 toja-eriste ~120 mm 
 betoni 

 
Rakenne on kaksoisbetonilaatta, jonka askeläänieristeenä on käytetty tojaa. Välipohjarakenteen ja ul-
koseinärakenteen rajapinnassa ei havaittu valunerotuskaistaa. Rakenneavauksesta havaittiin kuiten-
kin rakennuspaperi ja toja-eriste, joista otettiin materiaalimikrobinäytteet B1, M1 ja B1, M2. Välipohja-
rakenteessa aistittiin mikrobiperäistä hajua. Rakennuspaperi ja toja ovat helposti vaurioituvia materi-
aaleja.  

  

Kuva 106. RT 36. 1.kerros. Tila 136. Rakenneavaus 
tehtiin vanhan osan välipohja – ulkoseinäliittymään. 

Kuva 107. Rakenneavauksesta havaittiin 
rakennuspaperi. Paperista sekä toja-eristeestä otettiin 
materiaalimikrobinäytteet B1.M1 ja M2. Näytteissä 
todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. 
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RT 37, ylhäältä päin 
 vinyylilaatta 
 liima 
 tasoite ~3 mm 
 betonilaatta ~80 mm  
 toja-eriste ~120 mm 
 betoni 

 

Rakenne on kaksoisbetonilaatta, jonka askeläänieristeenä on käytetty tojaa. Vinyylilaattojen alla lii-
mapinnalla/tasoitteessa havaittiin tummentumia, joista oli aistittavissa poikkeavaa hajua. Aistinvarai-
sesti todettu poikkeava haju sekä värimuutos viittaavat vinyylilaatan kosteusvaurioitumiseen.   Raken-
neavauksessa aistittiin mikrobiperäistä hajua eristetilasta. 

 

  

Kuva 108. RT 37. 1.kerros. Tila 136. Rakenneavaus 
tehtiin tilan keskialueelle vanhan osan lattiaan. 

Kuva 109. Välipohjan toja-eristeestä otettiin 
materiaalimikrobinäyte B1.M3. Näytteessä todettiin 
selvä mikrobikasvu materiaalissa. 

 

6.2.2 Rakenneavaukset 38, (RT 38) 

 B-osan 2.kerroksen välipohjarakenteeseen tehtiin yksi rakenneavaus tilassa 224. Rakenneavauksesta 
tarkasteltiin välipohjarakenteen toteutusta ja kuntoa. Rakenne ei vastaa tutkimussuunnitelmassa esi-
tettyä rakennetta. 
 
RT 38, ylhäältä päin 

 vinyylilaatta 
 liima 
 lastulevy ~20 mm 
 rimoitus/ilmarako ~20 mm  
 betoni > 100 mm, ei porattu syvemmälle 
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Rakenteessa ei havaittu askeläänieristettä. Tilan välipohja on rakennettu vanhan vesikaton päälle. Ra-
kenteesta on purettu kaikki vanhat vesikattorakenteet ja mahdollisesti jätetty pelkkä betonilaatta, 
jonka päälle rakennettu korokepuulattia. Rakenteen levytyksen takana ei havaittu orgaanisia eristeitä. 
Välipohjarakenteessa ei aistittu poikkeavia hajuja.  
 

  

Kuva 110. RT 38. 2.kerros. Tila 224.  Kuva 111. Korokelattian alapuolisessa betonissa ei 
havaittu askeläänieristettä.  

6.2.3 Johtopäätökset 

Välipohjarakenteen vanhan osan askeläänieristeiden näytteistä (B1.M1, B1.M2, B1.M3) kaikissa todet-
tiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. Näytteet sijoittuvat aulan 136 lattia – ulkoseinäliittymään sekä 
tilan keskialueelle. Näyteotannan ja näytteiden mikrobikannan perusteella ulkoseinän ja välipohjan 
rajapinnasta löydetty rakennuspaperi sekä toja-eriste on mikrobivaurioitunut. Molemmista raken-
neavauksista todettiin merkkiainekokeilla ilmayhteys sisäilmaan (kts. 8 Merkkiainekokeet). 
 
 

6.3 Väliseinät  

Väliseinärakenteita tutkittiin aistinvaraisesti. Väliseinät ovat tiili-ja betonirakenteisia. Tilan 138 välisei-
nänä on kipsilevyseinä. B-osan aulassa on C-osan rajapinnassa vanha ulkoseinärakenne, jonka tiili-
muuraus on jätetty paikoilleen. Kaikki väliseinät lähtevät betonilaatan päältä. 
 
Laajennusten rajapintoihin jätetyistä vanhoista sokkelirakenteista ei ole tietoa ja tutkimuksissa niitä 
ei kartoitettu. On kuitenkin mahdollista, että vanhoja sokkelirakenteita on jäänyt uuden ja vanhan ra-
kennusosan väleihin. 
 
Ilmanvaihtoa varten tiloihin on tehty kipsilevy kotelointeja tekniikan piilottamista varten.  
 

6.3.1 Johtopäätökset 

Väliseinärakenteita tutkittiin aistinvaraisesti. Rakenteissa ei havaittu kosteusteknisiä riskejä tai raken-
teen vaurioitumiseen viittaavia tekijöitä. 
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6.4 Alakattotilat 

6.4.1 Havainnot 

 Alakattoina on pääsääntöisesti käytetty akustiikkakipsilevyä. 
 Alakattotiloista havaitut välipohjat ovat ilman pölynsidontakäsittelyä ja niissä havaittiin pölyä. 

Myös satunnaisia avoimia mineraalivilloja havaittiin pohjakerroksen 010 aulassa.  
 Aulassa 136 havaittiin välipohjassa valun aikaisia muottilautojen jäämiä. 
 Toisen kerroksen aulan 224 yläpohjan alasosa on ontelolaattaa. 

 

  

Kuva 112. Tutkimuksissa avattiin B-osan ensimmäsen 
kerroksen aulasta 136 alakattoa. 

Kuva 113. Alakattotilasta havaittiin välipohjassa valun 
aikaisia muottilautojen jäämiä. 

  

Kuva 114. Välipohjaa ei ole pölysidottu. 
Alakattotiloissa havaittiin pölyä.  

Kuva 115. Yleiskuva B-osan toisen kerroksen aulasta 
224. 
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Kuva 116. B-osan toisen kerroksen aulan 224 
alakattotila oli korkeudeltaan noin 100 mm. Yläpohjan 
alasosa on ontelolaattaa.  

Kuva 117. B-osan pohjakerroksen aulan 010 alakattoa.  

  

Kuva 118. B-osan pohjakerroksen aulan 010 alakatossa 
ei ole pölynsidontakäsittelyä betonin pinnassa. 

Kuva 119. Aulassa 010 havaittiin satunnaisia avoimia 
mineraalivillalähteitä kanavien eristyksissä.  

 

6.4.2 Johtopäätökset 

Alakattotiloista havaitut välipohjat ovat ilman pölynsidontakäsittelyä ja niissä havaittiin pölyä. Myös 
satunnaisia avoimia mineraalivillapintoja havaittiin pohjakerroksen 010 aulassa. Avoimet mineraali-
villapinnat toimivat kuitulähteinä tiloihin. Aulassa 136 havaittiin välipohjassa valun aikaisia 
muottilautojen jäämiä.  
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6.5 Vesikatto ja yläpohja 

B-osan vesikattoa ja yläpohjaa tutkittiin aistinvaraisesti. Vesikattona on kaksinkertainen sisäänpäin 
kaatava bitumikermikate. Vesikatto on tehty vuonna 2003. Vesikatolta ei ollut kulkua yläpohjatilaan, 
joten rakennetta ei voitu varmistaa.  
 

 

Kuva 120. B-osan kattorakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
6.5.1 Havainnot 

 Yläpohjatilaan ei ollut tarkastusluukkua B-osalla. Rakennetta ei voitu varmistaa tutkimussuunni-
telman mukaiseksi.  

 B-osan vesikatolla olevien kattokaivojensihdeistä osa oli irti tai irrotettu. 
 Vesikatolle menevät kulkutikkaat oli katkenneet yläosastaan.  
 Vesikatolla on paljon reunuksia, jotka kasaavat mahdollisesti lunta ja jäätä. 
 Oppilaskunnan huoneen 223 ikkunasta on selvästi kuljettu vesikatolle. Vesikatolle oli havaitta-

vissa tussituherruksia. 
 Sisääntuloaulan valokate on osittain rikki.  
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Kuva 121. Yleiskuva B-osan vesikatosta. Kuva 122. B-osan vesikatolla on paljon reunoja ja 
syvennyksiä, joihin voi kasaantua lunta ja jäätä. Kuvan 
keskellä oleva kattokaivon sihti on irti. 

  

Kuva 123. Sisääntuloaulan valokate on rikki. Kuvassa 
myös kattokaivo, josta puuttui sihti.  

Kuva 124. B-osalle menevät kulkutikkaat olivat osittain 
katkenneet.  

 
6.5.2 Johtopäätökset 

B-osan vesikattovarusteissa havaittiin puutteita. Kulkutikkaat todettiin osittain vaurioituneiksi. Katto-
kaivojen sihdit havaittiin paikoin olevan irrallaan tai niitä ei ollut, mikä mahdollistaa roskien kulkeutu-
misen vedenpoistojärjestelmään ja järjestelmän mahdollisen tukkeutumisen. Tukkeutuessaan puut-
teellinen vedenpoisto aiheuttaa veden seisomista ja lammikoitumista vesikatteella, joka jäätyessään 
voi vaurioittaa huopakatetta. Vesikattorakenteissa on huoltotarpeita, jotka vaativat korjauksia. 
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6.6 Piha-alue  

6.6.1 Havainnot 

 B-osan ympärillä on paljon katettua tilaa. Katoksilla ei ole lumiesteitä.  
 B- ja A-osan välissä olevan katoksen syöksytorvien kautta tulevaa vettä ei ole ohjattu sadevesijär-

jestelmään. Tämä lisää maaperän ja tätä kautta sokkelin kosteusrasitusta. 
 Pohjoispuolen maanpinta viettää rakennusta kohti.  

 

  

Kuva 125. B-osan etelä/itäsivulla on katettu 
sisääntuloaula. 

Kuva 126. B-osan pohjoissivulla maanpinta viettää 
rakennukseen päin.  

  

Kuva 127. B-osan musiikkiluokan edessä maanpinta 
laskee C-osan suuntaan n. 5 m.  

Kuva 128. Musiikkiluokan itäjulkisivulla on katettu 
kulkuväylä. 

 

6.6.2 Johtopäätökset 

Katosten veden poisohjauksessa havaittiin puutteita. B-osan valokatteen syöksytorvista ei ole viety 
sadevesiä sadevesijärjestelmään. Rakennuksen pohjoissivulla maanpinta viettää rakennusta kohti. 
Sadevedet pääsevät ohjautumaan rakennuksen vierustalle lisäten sokkelin kosteusrasitusta. Lumies-
teitä ei saa kaikille katoille asentaa, mutta niiden tarpeellisuus B-osan katolla tulisi varmistaa.  
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6.7 Salaojat 

6.7.1 Havainnot 

 B-osan eteläsivulla on salaojantarkastuskaivo. Kaivon vedenpinnan havaittiin olevan maanpintaa 
3 850 mm alempana. Salaojan putken tasoa ei saatu todennettua tutkimuksissa. 

 B-osan pohjoissivulla, käytävällä 008, havaittiin umpeen valettu tarkistusluukku rakennuksen si-
sällä. Tilaajalta saadun tiedon mukaan kaivo on hissin pumppukaivo, jonka kautta poistettaisiin 
hissin pohjalle kertynyttä vettä. Kaivon pohja on tilaajan mukaan suunniteltu alle salaojakoron. 
Pumppukaivon sisällä oli puutavaraa sekä mineraalivillaa. Orgaaninen materiaali voi maaperästä 
nousevan kosteuden vaikutuksesta ja kaivon huonon tuulettuvuuden vuoksi mikrobivaurioitua. 
Maaperästä voi tulla hajuja sisäilmaan epätiiviin betonikaivon liitoksista. 

 

  

Kuva 129. B-osan eteläsivulla on salaojantarkastus-
kaivo. 

Kuva 130. Vedenpinta salaojantarkastuskaivossa oli 
MP- 3 850 mm. 

  

Kuva 131. B-osan pohjoissivulla rakennuksen sisällä 
havaittiin salaojantarkastuskaivo. 

Kuva 132. Salaojantarkistuskaivo oli valettu pohjasta 
umpeen.  

 



 74 (143) 
 Raportti 

 Kärkölän kunta 

 Opintien koulu 
työnro: 2319 

 10.10.2018  

 

 
Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 
   info@sisailmatalo.fi   
   Y-tunnus: 2519284-6 

6.7.2 Johtopäätökset 

B-osan pohjoissivulla tarkastetun pumppukaivon sisällä havaittiin orgaanista materiaalia, joka voi 
vaurioitua maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta ja kaivon sisäosan huonon tuulettuvuuden 
vuoksi. Betonikaivon liitoskohdista voi tulla maaperän hajua sisäilmaan.  
 
B-osan eteläisellä sivulla olevassa tarkastuskaivossa vedenpinnan havaittiin olevan 3850 mm maan-
pinnan tason alapuolella. Salaojan purkukorkeutta ei saatu todennettua tutkimuksissa. 
 
 

6.8 Ilmanvaihto 

6.8.1 Havainnot 

Ilmanvaihtoa tarkasteltiin aistinvaraisesti tiloissa. Arvioinnissa tarkastellaan ilmanvaihdon vientiä 
oleskeluvyöhykkeelle sekä kanavien puhtautta. Merkkisavulla todennettiin ilmavirtauksia päätelaittei-
den edessä. 
 Tarkastetuissa päätelaitteissa todettiin ilmavirtaus merkkisavun avulla. 
 Tuloilmanvaihto on käytävissä ja luokkatiloissa toteutettu kattohajottajien ja säleikköjen kautta. 

Poistoilma ohjataan eri kokoisten lautasventtiilien tai säleikköjen kautta.  
 Poistopuolen kanavisto ja päätelaitteet havaittiin likaiseksi kaikissa tarkastelluissa kohdissa.  
 Tuloilmakanavisto havaittiin melko puhtaaksi tarkastelluissa kohdissa. Tuloilman päätelaitteissa 

havaittiin kuitenkin pölyä.  
 Kiinteistöhoitajalla ei ollut tietoa kanavien nuohouksesta tai ilmamäärien säädöstä. 

 

  

Kuva 133. Tuloilmasäleiköt B-osan aulassa tilassa 224. Kuva 134. Tuloilman kokoojalaatikko havaittiin melko 
puhtaaksi.  
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Kuva 135. Poistoilmasäleikkö B-osan aulassa 224.  Kuva 136. Poistoilmasäleikön kokoojalaatikko havait-
tiin likaiseksi. 

 

 

Kuva 137. Kattohajottaja B-osan pohjakerroksen au-
lassa 010.  

 

 

6.8.2 Johtopäätökset 

Tarkastetuissa päätelaitteissa todettiin ilmavirtaus merkkisavulla. Poistopuolen kanavisto ja pääte-
laitteet havaittiin likaisiksi. Tuloilmakanavisto havaittiin suhteellisen puhtaaksi mutta tuloilmapääte-
laitteet havaittiin likaiseksi. Kiinteistöhoitajalla ei ollut tietoa kanavien nuohouksesta tai ilmamäärien 
säädöstä, joten sitä ei mahdollisesti ole tehty ilmanvaihtokoneisiin. Koneet ovat vuodelta 2002. Likai-
set kanavat muuttavat painesuhteita ja tehdyt säädöt eivät pidä enää paikkaansa. Kanavisto tulisi 
nuohota ja koneet säätää nuohouksen jälkeen.  
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7 Rakennetutkimukset, C-osa 

Rakennuksen C-osa on rakennettu 1970-luvulla. C-osan alapohja on maanvastaista alapohjaa. Tutki-
mussuunnitelman mukaan koulurakennuksen C-osalla on käytetty kolmea erilaista maanvastaista 
alapohjan rakennetyyppiä. Alapuolisella lämmöneristeellä olevaa teräsbetonilaattaa löytyy puku-
huone ja pesutilojen sekä sähkö- ja koneopin luokan alta. Lämmöneristämätöntä betonilaattaa on 
käytetty mm. puuntyöstökonetilassa, puutyösalissa, metallityösalissa ja hitsauspaikoilla. Myös aula-
tila 010 on samalla rakennetyypillä. Liikuntasalissa on piirustusten mukaan kaksoisbetonilaatta, jossa 
on käytetty EPS-eristettä. Liikuntasalin alapohjarakenne on mahdollisesti uusittu vuonna 2003 perus-
korjauksen yhteydessä. Korjausten yhteydessä alkuperäinen lämmöneristämätön alapohjalaatta on 
jätetty paikalleen. 
 
C-osan sokkelirakenteissa on sokkelihalkaisussa käytetty mineraalivillaa. Perustus on ns. valesokkeli-
rakenne. Välipohjat ovat umpibetonia. Ulkoseinistä pääosa on alkuperäisiä tiili-villa-tiili rakenteisia 
seiniä, joissa lämmöneristeen ulkopuolelta puuttuu tuuletusrako. Osa ulkoseinien lämmöneristeistä 
ja ulkopinnoista on uusittu peruskorjauksen yhteydessä v. 2003. Ulkopintaan on asennettu tuuletettu 
peltikasettirakenne. Liikuntasalin ulkoseinää on myöhemmin korjattu pohjoissivun osalla. C-osan ve-
sikattoa ja yläpohjaa on korjattu 2000-luvulla. Korjauksessa yläpohjan uudet lämmöneristeet on asen-
nettu alakautta vanhojen lämmöneristeiden alle. Rakenteeseen on asennettu myös höyrynsulkumuovi 
uuden ja vanhan eristeen väliin. 
 

 

Kuva 138. Rakennuksen C-osa koostuu 2.kerroksessa 
vuonna 1973 rakennetusta liikuntasalista, 
pukuhuoneista, teknisen työn tiloista, opetustiloista, 
ruokalasta sekä aulatilasta.  
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7.1 Alapohjat 

Rakennepiirustusten mukaan koulurakennuksen C-osalla on käytetty kolmea erilaista maanvastaista 
alapohjan rakennetyyppiä. Alapuolisella lämmöneristeellä olevaa teräsbetonilaattaa (alla kuvissa AP 
1a) löytyy pukuhuone ja pesutilojen sekä sähkö- ja koneopin luokan alta. Lämmöneristämätöntä be-
tonilaattaa (alla kuvissa AP 3) on piirustusten mukaan käytetty mm. puuntyöstökonetilassa, puutyö-
salissa, metallityösalissa ja hitsauspaikoilla. Myös aulatila 010 on samalla rakennetyypillä. Liikuntasa-
lissa on piirustusten mukaan kaksoisbetonilaatta (alla kuvissa AP 4), jossa on käytetty EPS-eristettä. 
Tilan alapohjarakenne on mahdollisesti uusittu vuonna 2003 peruskorjauksen yhteydessä. Korjausten 
yhteydessä alkuperäinen lämmöneristämätön alapohjalaatta on jätetty paikalleen. Alempi betoni-
laatta on alkuperäinen vuodelta 1973. 
 
Alapohjarakennetta tutkittiin pohjakerroksen alueelta 10 rakenneavauksen kautta. Yksi raken-
neavauksista tehtiin n. 20 mm porareiän kautta. Muut rakenneavaukset tehtiin n. 120 mm kokoisina.  

 
Alapohjarakenteesta otettiin pohjakerroksen aulatilassa 010 yksi materiaalimikrobinäyte betonilaa-
tan alapuolella havaitusta pahvista/kovalevystä. 
 

 

Kuva 139. C-osan alapohjarakenteet tutkimussuunnitelman mukaan. 
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Kuva 140. C-osan maanvarainen betonilaatta AP 1a tutkimussuunnitelman mukaan. 

 

Kuva 141. C-osan maanvarainen betonilaatta AP 3 tutkimussuunnitelman mukaan. 
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Kuva 142. C-osan maanvarainen betonilaatta AP 4 tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
7.1.1 Rakenneavaukset 63-65 (RT 63-65) 

C-osan pohjakerroksen aulatilassa 010 alapohjarakenteen alla havaittiin reuna-alueilla alapuolinen 
lämmöneriste. Aulatilan 010 keskialueella alapuolista lämmöneristettä ei havaittu. Rakenne ei vastaa 
tutkimussuunnitelmassa esitetty AP 1a rakennetta reuna-alueiltaan. Tiloissa 010 (aula) ja 008 (käy-
tävä) lattiapinnoitteena on vinyylilaatta. Alapohjarakenteista otettiin yksi materiaalimikrobinäyte. 
 
RT 63, sisältäpäin 

 vinyylilaatta 
 tasoite ~5 mm 
 betonilaatta ~70 mm  
 valkoinen muovi 
 EPS ~50 mm 
 pahvi 
 hiekka 

 
Rakenteen eristepaksuus on vähäinen joka kasvattaa riskiä kosteuden siirtymiselle alapohjasta kohti 
sisäilmaa. Vinyylilaatta on hyvin tiivispinnoite, joten vähäisellä lämmöneristekerroksella vinyylilaatan 
alapintaan voi tiivistyä alapohjasta nouseva kosteus. Rakenneavauksessa todettiin voimakas mikrobi-
peräinen haju. EPS-eristeen alla oleva pahvi todettiin aistinvaraisesti märäksi ja siitä todettiin voima-
kas mikrobiperäinen haju. Vinyylilaatan liimapinnassa ja betonilaatan pinnassa havaittiin poikkeavaa 
hajua. Eristeen alla oleva orgaaninen aines mikrobivaurioituu herkästi maaperästä kapillaarisesti nou-
sevan kosteuden vuoksi. 
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Kuva 143. RT 63. Pohjakerros. Aula 010. 
Rakenneavauksessa havaittu EPS-eriste ei ulotu 
väliseinään asti. Alapuolisen hiekkatäytön mitattiin 
olevan maakosteaa.  

Kuva 144. Alapohjarakenteen alimpana 
rakennekerroksena havaittiin pahvi, jossa aistittiin 
voimakas mikrobiperäinen haju. Pahvi oli myös 
märkää. Pahvista otettiin materiaalimikrobinäyte 
B0.M1. 

 
RT 64, sisältäpäin 

 vinyylilaatta 
 tasoite ~5 mm 
 betonilaatta ~60 mm  
 hiekka 

 
Vinyylilaatan liimapinnassa ja betonilaatan pinnassa havaittiin poikkeavaa hajua. Liimapinnassa to-
dettiin lisäksi lievää saippuoitumista, mikä viittaa pinnoitteen kosteusvaurioitumiseen. Eristämätön, 
maanvarainen betonilaatta on nykytiedon mukaan kosteustekninen riskirakenne.  
 

  

Kuva 145. RT 64. Pohjakerros. Aula 010. 
Rakenneavauksesta ei havaittu alapuolista 
lämmöneristettä. Vinyylilaatan liimassa aistittiin 
poikkeavaa hajua. 

Kuva 146. Alapuolisen hiekkatäytön mitattiin olevan 
maakosteaa.  
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RT 65, sisältäpäin 

 vinyylilaatta 
 tasoite ~10 mm 
 betonilaatta ~45 mm  
 EPS ~50 mm 
 valkoinen muovi 
 hiekka 

 
Rakenteen eristepaksuus on vähäinen joka kasvattaa riskiä kosteuden siirtymiselle alapohjasta kohti 
sisäilmaa. Vinyylilaatta on hyvin tiivispinnoite, joten vähäisellä lämmöneristekerroksella vinyylilaatan 
alapintaan voi tiivistyä alapohjasta nouseva kosteus. EPS-eristeen alla olevassa valkoisessa muovissa 
todettiin mikrobiperäinen haju. Vinyylilaatan liimapinnassa ja betonilaatan pinnassa todettiin poik-
keavaa hajua. 
 

  

Kuva 147. RT 65. Pohjakerros. Aula 010. Alapuolisen 
hiekkatäytön mitattiin olevan maakosteaa. 

Kuva 148. Alapohjarakenteen alimpana 
rakennekerroksena havaittiin valkoinen muovi. 
Alustäyttönä on sorainen hiekka. 

 

7.1.2 Rakenneavaukset 66-69 (RT 66-69) 

C-osan liikuntasalissa rakenne havaittiin pääosin piirustusten mukaiseksi. Tilan alapohjarakenne on 
uusittu vuonna 2003 peruskorjauksen yhteydessä. Korjausten yhteydessä alkuperäinen lämmöneris-
tämätön alapohjalaatta on jätetty paikalleen. Liikuntasalin lattiapinnoitteena on polyuretaaninen 
joustolattia (Pulastic massalattia). Voimisteluvälinetilassa (tila 019) on käytetty muovimattoa. Liikun-
tasaliin suoritettiin 3 kpl n. 120 mm rakenneavauksia sekä yksi n. 20 mm porareikä voimisteluvälineti-
laan (tila 019).  
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RT 66, sisältäpäin 

 Pulastic ~10 mm 
 tasoite ~10 mm 
 betonilaatta ~110 mm  
 EPS ~50 mm 
 betoni 

 
RT 67, sisältäpäin  

 Pulastic ~10 mm 
 tasoite ~15 mm 
 betonilaatta ~125 mm  
 EPS ~80 mm 
 betoni 

 
RT 68, sisältäpäin 

 Pulastic ~10 mm 
 tasoite ~15 mm 
 betonilaatta ~90 mm  
 EPS ~70 mm 
 betoni 

 
Pintabetonin ja lämmöneristeen paksuudessa on vaihtelua liikuntasalin eri osissa. Alapohjan raken-
neavauksessa RT 68 aistittiin poikkeavaa hajua. 
 

  

Kuva 149. RT 66. Liikuntasali.  Kuva 150. RT 67. Liikuntasali.  
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Kuva 151. RT 68. Liikuntasali.  Kuva 152. RT 68. Alapohjarakenne todettiin pääosin 
piirustusten mukaiseksi. Rakenneavauksesta oli 
aistittavissa poikkeavaa hajua. 

 
RT 69 AP, sisältäpäin 

 muovimatto 
 tasoite ~3 mm 
 betonilaatta ~60 mm  
 muovikalvo 
 sora 

 
Rakenne eroaa liikuntasalin lattiarakenteesta. Rakenteessa ei havaittu poikkeavia hajuja. Ra-
kenne on rakennusfysikaalisesti riskirakenne, sillä siinä ei ole lämmöneristettä betonilaatan ala-
puolella. Betonilaatan alle asennettu muovikalvo suojaa betonirakennetta kosteudennousulta, 
mutta se tyypillisesti vaurioituu betonilaattaa valaessa.  
 

  

Kuva 153. RT 69. Voimisteluvälinevarasto 019.  Kuva 154. Voimisteluvälinevarastossa ei ole 
lämmöneristettä betonilaatan alapuolella. 
Alustäyttönä on sora. 
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7.1.3 Rakenneavaukset 70-72 (RT 70-72) 

C-osan teknisen työn tiloissa (037, 035, 033) havaittiin kaikissa rakenneavauksissa piirustuksista poi-
keten teräsbetonilaatan alapuolinen lämmöneriste. On mahdollista, että lämmöneristettä on käytetty 
vain ulko- ja väliseinien läheisyydessä. Tilan alapohjarakenteeseen on tehty paikallisia radonkorjauk-
sia. Radonkorjausten yhteydessä on korjatuille alueille tehty Creom-käsittely lattiapinnoitteen alapuo-
lelle maaperästä nousevan kosteuden sulkemiseksi. Teknisen työn tiloissa lattiapinnoitteena on muo-
vimatto, josta osa on uusittu korjausten yhteydessä. Tiloihin suoritettiin 3 kpl n. 120 mm raken-
neavauksia. Pintabetonin ja lämmöneristeen paksuudessa on vaihtelua teknisen työn tilojen eri osissa.  
 
RT 70, sisältäpäin 

 muovimatto 
 tasoite ~5 mm 
 betonilaatta ~110 mm  
 muovikalvo 
 EPS ~50 mm 
 hiekka 

 
Rakenteen eristepaksuus on vähäinen joka kasvattaa riskiä kosteuden siirtymiselle alapohjasta kohti 
sisäilmaa. Muovimatto on hyvin tiivispinnoite, joten vähäisellä lämmöneristekerroksella muovimaton 
alapintaan voi tiivistyä alapohjasta nouseva kosteus. Muovikalvo välissä vähentää kosteuden nousun 
riskiä, mutta tyypillisesti se vaurioituu betonivalun yhteydessä. Rakenneavauksessa muovimaton lii-
mapinnassa ei havaittu poikkeavaa hajua. 
 
RT 71, sisältäpäin 

 muovimatto 
 betonilaatta ~80 mm  
 paperi 
 EPS ~70 mm 
 hiekka 

 
Rakenteessa oleva paperi on kosteusteknisesti riskipaikassa. Maaperän kosteus pääsee nousemaan 1 
kerroksisen eristelevyjen saumojen kautta paperin pintaan. Tämä altistaa paperin maaperässä ole-
valle mikrobistolle ja kosteudelle. Paperi on herkästi vaurioituva materiaali. 
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RT 72, sisältäpäin 
 muovimatto 
 tasoite ~5 mm 
 betonilaatta ~120 mm  
 muovikalvo 
 EPS ~50 mm 
 hiekka 

 
Rakenteen eristepaksuus on vähäinen joka kasvattaa riskiä kosteuden siirtymiselle alapohjasta kohti 
sisäilmaa. Muovimatto on hyvin tiivispinnoite, joten vähäisellä lämmöneristekerroksella muovimaton 
alapintaan voi tiivistyä alapohjasta nouseva kosteus. Muovikalvo välissä vähentää kosteuden nousun 
riskiä, mutta tyypillisesti se vaurioituu betonivalun yhteydessä. Rakenneavauksessa muovimaton lii-
mapinnassa ei havaittu poikkeavaa hajua. 
 

  

Kuva 155. RT 70. Tila 035. Kuva 156. RT 72. Tila 033.  

 

7.1.4 Johtopäätökset 

C-osan pohjakerroksen aulatilassa 010 alapohjarakenteen alapuolinen lämmöneriste havaittiin vain 
ulkoseinien läheisyydessä. Keskialueelle tehdyssä rakenneavauksessa RT 64 lämmöneristettä ei ha-
vaittu. Eristämätön maanvarainen betonilaatta on nykytiedon mukaan kosteustekninen riskirakenne.  
Alapohjarakenteissa todettiin mikrobiperäistä hajua rakenneavauksessa RT 63. Avauksesta otetussa 
näytteessä B0.M1 todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. Pahvi/kovalevy on mikrobivaurioitunut 
maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta. Keskialueelle tehdyssä rakenneavauksessa myös vi-
nyylilaatan liimassa aistittiin selkeästi poikkeavaa hajua, joka viittaa liiman kosteusvaurioitumiseen. 
Muissakin avauksissa aistittiin vinyylilaatan alla lievästi poikkeavaa hajua. Alapohjarakenteeseen suo-
ritettiin merkkiainekoe, jonka perusteella alapohjan maaperästä on ilmayhteys sisäilmaan (kts. 8 
Merkkiainekokeet). 
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Liikuntasalin alapohjarakenne todettiin pääosin piirustusten mukaiseksi. Betonin ja lämmöneristeen 
paksuuksissa havaittiin pieniä vaihteluja. Rakenneavauksessa RT 68 aistittiin poikkeavaa hajua. Voi-
misteluvälinevarastoon (tila 019) tehdystä porareiästä havaittiin, ettei tilan betonilaatan alla ole läm-
möneristettä. Kapillaarista veden nousua on pyritty vähentämään käyttämällä alustäyttönä soraa ja 
muovikalvoa.  
 
Teknisen työn tiloissa havaittiin piirustuksista poiketen betonilaatan alapuolinen EPS-eriste. On mah-
dollista, että lämmöneristettä on käytetty vain ulko- ja väliseinien kohdalla. Tilan keskialuetta ei tut-
kittu alapohjassa kulkevien radonputkien vuoksi. Radonputkistojen asennusalueella on käytetty Cre-
omi-käsittelyä muovimaton alla. 
 
 

7.2 Ulkoseinät ja sokkelit 

Koulurakennuksen C-osan ulkoseinä- ja sokkelirakenteita tutkittiin 24 rakenneavauksen kautta. Ra-
kenneavaukset suoritettiin n. 20 mm porareikien kokoisina. Ulkoseinärakenteet ovat tiili-villa-tiili ra-
kenteisia. Osa ulkoseinien lämmöneristeistä on uusittu peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2003. Ul-
koseinärakenteessa on liikuntasalin osalla kantava pilaripalkki rakenne. Ulkoseinärakenteissa on 
kahta eri julkisivumateriaalia, seinän yläosassa on käytetty tuuletettuja teräspeltikasetteja, alaosassa 
poltettua julkisivutiiltä. C-osan eteläsivulla on julkisivu kokonaan tiiliverhottu. Sisäkuoressa on käy-
tetty pääosin tiiltä, liikuntasali ja pukuhuoneet ovat paneloituja.  
 
Ulkoseinärakenteen eristeestä otettiin yhteensä 16 kpl materiaalimikrobinäytteitä, joista 3 kpl on 
otettu leukapalkin yläpuolelta. Sokkelihalkaisun mineraalivillasta otettiin 6 kpl materiaalimikrobi-
näytteitä. Tämän lisäksi ikkunoiden rive-eristeistä otettiin pohjoissivulla yksi materiaalimikrobinäyte.   
 

 

Kuva 157. C-osan ulkoseinä- ja sokkelirakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 
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7.2.1 Rakenneavaukset 39-41 (RT 39-41) 

Rakenneavaukset suoritettiin C-osan pohjoispuolen vanhan osan sokkelirakenteeseen pukuhuonei-
den kohdille. Rakenneavaukset tehtiin ulkokautta. Rakenneavauksista otettiin 3 kpl materiaalimikro-
binäytteitä. Kaikissa C-osan ulkoseinän alaosissa, maanpinta on tutkimussuunnitelmassa esitetystä 
rakenteesta poiketen, matalammalla kuin lattiapinta.  

 
RT 39-41, ulkoapäin 

 rappaus 
 betoni ~150 mm 
 villa ~100 mm 
 betoni/tiili 

 

RT 41 havaittiin sokkelihalkaisun villan olevan aistinvaraisesti märkää. Kosteus tuntui selkeästi, kun 
eristeen asetti kädelle. Sokkelinhalkaisussa olevan villan alaosaa ei saatu tutkimuksissa paikannettua. 
 

  

Kuva 158. RT 39 ja 40. Rakenneavaukset tehtiin Mp+ 
130 mm ja Mp+ 310 mm tasoihin.  

Kuva 159. Sokkelihalkaisusta otettiin 
materiaalimikrobinäytteet C.M4 MP+130 mm ja C.M5 
MP+310 mm. Näytteissä todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa.  

C.M4 

C.M5 
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Kuva 160. RT 41. Rakenneavaus tehtiin Mp- 50 mm 
tasoon. Sokkelihalkaisusta otettiin 
materiaalimikrobinäyte C.M7. Näytteessä todettiin 
epäily mikrobikasvusta materiaalissa. 

 

7.2.2 Rakenneavaukset 42, 43 (RT 42-43) 

Rakenneavaukset suoritettiin C-osan pohjoispuolen ulkoseinärakenteeseen pukuhuoneen 022 koh-
dalle. Rakenneavaukset tehtiin ulkokautta. Rakenneavauksista otettiin 2 kpl materiaalimikrobinäyt-
teitä. Kaikissa C-osan ulkoseinän alaosissa, maanpinta on tutkimussuunnitelmassa esitetystä raken-
teesta poiketen, matalammalla kuin lattiapinta.  

 
RT 42, ulkoapäin 

 julkisivutiili ~130 mm 
 villa ~80 mm 
 tiili 

 
RT 43, ulkoapäin 

 julkisivutiili ~130 mm 
 villa ~50 mm 
 tiili 
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Kuva 161. RT 42. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 1000 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M8. Näytteessä todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa.  

Kuva 162. RT 43. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 200 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M9. Näytteessä todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. 

 

7.2.3 Rakenneavaukset 44-47 (RT 44-47) 

Rakenneavaukset suoritettiin C-osan pohjoispuolen ulkoseinärakenteessa olevien leukapalkkien 
päälle. Rakenneavaukset tehtiin ulkokautta. Rakenneavauksista otettiin 2 kpl materiaalimikrobinäyt-
teitä. Lisäksi otettiin yksi materiaalimikrobinäyte ikkunan rive-eristeestä alakarmin alta sekä tarkas-
teltiin liikuntasalin pohjoissivun korjatun ulkoseinärakenteen/sokkelin toteutusta.  
 
RT 44-45 leukapalkin päällä, ulkoapäin 

 julkisivutiili ~130 mm 
 villa ~50 mm 
 tiili ~130 mm 

 
 
 

RT 46 ikkunan rive, ulkoapäin 
 julkisivutiili ~130 mm 
 ilmarako 
 villa ~30 mm 

 
RT 47, korjattu osa, ulkoapäin 

 ulkokuori ~100 mm 
 bitumikermi ~20 mm 
 betoni/harkko 
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Korjatulla osuudella sokkelinhalkaisun mineraalivillaa ei havaittu. Tilaajalta saadun tiedon mu-
kaan sokkelinhalkaisussa ollut villa on poistettu ulkoseinän korjauksessa ja seinärakenteen ala-
osaa nostettiin harkolla ylöspäin. Ylempänä ulkoseinärakenne on tutkimussuunnitelmassa esite-
tyn mukainen. 
 
Ikkunan riveenä todettiin pääasiassa PU-vaahtoa, jonka seassa pieniä määriä mineraalivillaa. C-
osan sisäpuolen tarkastuksissa havaittiin ikkunoiden eristeenä olevan pääasiassa PU-vaahtoa.  
 

  

Kuva 163. RT 44. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 3070 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M3, jossa todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. 

Kuva 164. RT 45. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 3040 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M12, jossa todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. 
 

  

Kuva 165. RT 46. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 2300 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M6, jossa todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa.  

Kuva 166. RT 46. Alakarmin kohdalla on käytetty sekä 
villaa että uretaanivaahtoa. Villasta otettiin 
materiaalimikrobinäyte C.M6. 
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Kuva 167. RT 47. Liikuntasalin korjattu ulkoseinän osa. 
Rakenneavauksesta havaittiin bitumikermi puurungon 
alla.   

Kuva 168. Sokkelissa ei havaittu mineraalivillaa. 

 

7.2.4 Rakenneavaukset 48, 49 (RT 48,49) 

Rakenneavaukset suoritettiin C-osan liikuntasalin itäpäädyn ulkoseinärakenteeseen. Rakenneavauk-
set tehtiin ulkokautta. Rakenneavauksista otettiin 2 kpl materiaalimikrobinäytteitä. Kaikissa C-osan 
ulkoseinän alaosissa, maanpinta on tutkimussuunnitelmassa esitetystä rakenteesta poiketen, mata-
lammalla kuin lattiapinta.  
 
RT 48, 49, ulkoapäin 

 julkisivutiili ~130 mm 
 villa ~120 mm 
 tiili 

 

  

Kuva 169. RT 48. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 1100 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M10, jossa ei todettu mikrobikasvua materiaalissa. 

Kuva 170. RT 49. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 250 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M11, jossa todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. 
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7.2.5 Rakenneavaukset 50-52 (RT 50-52) 

Rakenneavaukset suoritettiin C-osan eteläsivun ulkoseinärakenteeseen. Rakenneavaukset tehtiin ul-
kokautta. Rakenneavauksista otettiin 3 kpl materiaalimikrobinäytteitä maanpinta+ 420 mm tasolta. 
Kaikissa C-osan ulkoseinän alaosissa, maanpinta on tutkimussuunnitelmassa esitetystä rakenteesta 
poiketen, matalammalla kuin lattiapinta.  
 
RT 50 - 52, ulkoapäin 

 julkisivutiili ~130 mm 
 villa ~100 mm 
 kalkkihiekkatiili ~130 mm 

 

  

Kuva 171. RT 50. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 420 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M14, jossa todettiin epäily mikrobikasvusta 
materiaalissa. 

Kuva 172. RT 51. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 420 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M16, jossa todettiin epäily mikrobikasvusta 
materiaalissa. 

  

Kuva 173. RT 52. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 350 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M18, jossa todettiin epäily mikrobikasvusta 
materiaalissa. 

Kuva 174. Eteläsivulla havaittiin luukku, josta 
tarkasteltiin ulkoseinärakenteen toteutusta. 
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7.2.6 Rakenneavaukset 53-55 (RT 53-55) 

Rakenneavaukset suoritettiin C-osan eteläsivun sokkelirakenteeseen. Rakenneavauksista otettiin 3 
kpl materiaalimikrobinäytteitä. Kaikissa C-osan ulkoseinän alaosissa, maanpinta on tutkimussuunni-
telmassa esitetystä rakenteesta poiketen, matalammalla kuin lattiapinta.  
 
RT 53 - 55, ulkoapäin 

 betoninen ulkokuori ~150 mm 
 villa ~80 mm 
 betoninen sisäkuori  

 

  

Kuva 175. RT 53. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 100 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M13, jossa todettiin epäily mikrobikasvusta 
materiaalissa. 

Kuva 176. RT 54. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 100 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M15, jossa todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. 

 

Kuva 177. RT 55. Rakenneavaus tehtiin Mp+ 50 mm 
tasoon.  Avauksesta otettiin materiaalimikrobinäyte 
C.M19, jossa todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. 
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7.2.7 Rakenneavaukset 56 (RT 56) 

Ulkoseinärakenteen ikkunoiden yläpuolella kulkee leukapalkki (ikkunanylityspalkki). Palkin yläpuo-
lelle tehtiin ulkoseinärakenteeseen porareikä, jonka kautta otettiin eristetilasta materiaalimikrobi-
näyte. Ulkoseinärakenne on yläosastaan tutkimussuunnitelmassa esitetyn rakenteen mukainen. 
 
RT 56, ulkoapäin 

 julkisivutiili ~130 mm 
 villa ~50 mm 
 tiili 

 
Leukapalkissa todettiin useassa paikassa rapautumaa sekä halkeamia. Paikoittain leukapalkin raudoi-
tus oli näkyvissä. Avoin raudoitus ja betonipinnan rapautuminen voi vaikuttaa betonirakenteen kan-
tokykyyn. 
 

 

Kuva 178. RT 56. Rakenneavauksesta otettiin 
materiaalimikrobinäyte C.M17, jossa todettiin selvä 
mikrobikasvu materiaalissa. 

 
7.2.8 Rakenneavaukset 57-62 (RT 57-62) 

Rakennuksen C-osan eteläsivun ulkoseinärakenteita tutkittiin 1.kerroksen ruokasalin (tila 143) koh-
dalla kuuden rakenneavauksen kautta. Kaikki avaukset suoritettiin sisäkautta n. 20 mm porareiän ko-
koisina. Ulkoseinä on tiili-villa-tiilirakenteinen. Ulkoseinärakenteessa on kantava pilari-palkkirakenne.  
Ulkoseinärakenteen eristeestä otettiin yhteensä 6 kpl materiaalimikrobinäytteitä. Näytteet otettiin 
Lp+ ~100 mm ja Lp+ ~800 mm tasoista. 
 
RT 57 - 62, sisältäpäin 

 tiili ~130 mm 
 villa ~100 mm 
 tiili 
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Ulkoseinä – pilariliittymässä havaittiin, ettei lämmöneristettä paikoin ole ulotettu kiinni asti pilariin. 
Rakenneavauksista havaittiin voimakas mikrobiperäinen haju.  

 

  

Kuva 179. RT 57 ja 58. Tila 143. Ruokasali. 
Rakenneavaukset tehtiin kahteen tasoon. 
Rakenneavauksista otettiin materiaalimikrobinäytteet 
C.M20 ja M21, jossa todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. 

Kuva 180. RT 59 ja 60. Tila 143. Ruokasali. 
Rakenneavaukset tehtiin pilarin vierustalle 
ulkoseinään kahteen tasoon. Rakenneavauksista 
otettiin materiaalinäytteet C.M22 ja M23, jossa 
todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. 

 

 

Kuva 181. RT 61 ja 62. Tila 143. Ruokasali. 
Rakenneavaukset tehtiin ulkoseinärakenteeseen 
pilarin vierustalle ulkoseinään kahteen tasoon. 
Avauksista otettiin materiaalimikrobinäytteet C.M24 ja 
M25, jossa todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. 
Pilarin viereen tehdystä porareiästä havaittiin, ettei 
ulkoseinän eristettä ole tuotu pilariin kiinni asti.  

Kuva 182. RT 57 - 62. Tila 143. Ruokasali. Ulkoseinän 
eriste havaittiin puutteelliseksi seinän alaosalla sekä 
ulkoseinä – pilariliittymissä.  

 
 

C.M20 

C.M21 
C.M22 

C.M23 

C.M24 

C.M25 
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7.2.9 Johtopäätökset 

Tutkimuksissa todettu valesokkelirakenne mineraalivillaeristeisellä sokkelinhalkaisulla, on nykytie-
don kosteustekninen riskirakenne. Mineraalivilla on helposti vaurioituva materiaali. Sokkeliraken-
teesta otetuissa materiaalimikrobinäytteissä C.M4, C.M5, C.M15 ja C.M19 todettiin selvä mikrobikasvu 
materiaalissa. Näytteissä C.M7 ja C.M13 todettiin epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Näyteotannan 
perusteella sokkelirakenne on mikrobivaurioitunut. Sadevedet ja maaperän kapillaarinen kosteuden 
nousu pääsevät kastelemaan ja vaurioittamaan sokkelihalkaisun mineraalivillaeristettä. Vaurioitu-
neesta rakenteesta todettiin merkkiainekokein ilmayhteys sisäilmaan (kts. 8 Merkkiainekokeet). 
 
Tiili-villa-tiili rakenteinen ulkoseinärakenne on nykytiedon mukaan kosteustekninen riskirakenne. Ul-
koseinärakenteen materiaalimikrobinäytteissä C.M8, C.M9, C.M11, C.M20, C.M21, C.M22, C.M23, C.M24 
ja C.M25 todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. Näytteissä C.M14, C.M16 ja C.M18 todettiin epäily 
mikrobikasvusta materiaalissa. Näytteessä C.M10 ei todettu vaurioitumiseen viittaavaa mikrobikasvua 
materiaalissa. Näyteotannan perusteella ulkoseinän mineraalivillaeristeet ovat laajalta alueelta mik-
robivaurioituneet Viistosade on aiheuttanut kosteusrasitusta tiilikuoren läpi ja ilmaraon puuttumisen 
takia päässyt kastelemaan eristettä. Eriste on mikrobivaurioitunut pitkäaikaisen kosteusrasituksen 
vaikutuksesta.  Ulkoseinien rakennetyyppi on sama koko C-osalla. Vauriot voivat mahdollisesti ulottua 
koko C-osan ulkoseinärakenteisiin. Tiilirakenteissa todetuista epäpuhtauksista on merkkiainekokein 
todettu ilmayhteys sisäilmaan (kts. 8 Merkkiainekokeet). 
 
Leukapalkin päältä otetuista materiaalinäytteistä (C.M3, C.M12, C.M17) kaikissa todettiin selvä mikro-
bikasvu materiaalissa. Viistosade on tunkeutunut tiilikuoren läpi ja jäänyt seisomaan leukapalkin 
päälle vaurioittaen palkin päällä olevaa mineraalivillaa. 
 
Ikkunan rive-eristeestä otetussa näytteessä C.M6 todettiin selvä mikrobikasvu materiaalissa. Ikkuna-
rakenteen ilmavuotoa ei erikseen tarkastettu. Sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin ikkunoiden eris-
teenä olevan PU-vaahtoa. Ikkunoiden kittaukset on tehty listoitusten päälle. Tällainen kittaustapa tyy-
pillisesti on epätiivis ja ikkunarakenteen kautta ilmenee ilmayhteys sisäilmaan. 
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7.3 Välipohjat 

Välipohjarakennetta tutkittiin 1.kerroksen tilassa 140 yhden rakenneavauksen kautta. Rakenneavauk-
sen kautta tarkasteltiin välipohjarakenteen toteutusta ja kuntoa. Rakenneavaus suoritettiin n. 20 mm 
porareiän kokoisena.  
 

 

Kuva 183. C-osan välipohjarakenne tutkimussuunnitelman mukaan. 

 
 

7.3.1 Rakenneavaukset 73 (RT 73) 

Rakenne todettiin piirustusten mukaiseksi teräsbetonilaataksi. Tilan lattiapinnoitteena on muovi-
matto. Muovimattopinnoitteissa ei havaittu poikkeavia hajuja.   
 
RT 73, ylhäältä päin 

 muovimatto 
 liima 
 tasoite 1-3 mm 
 betonilaatta 100 mm, ei porattu syvemmälle 

 
7.3.2 Johtopäätökset 

Välipohjarakenne todettiin piirustusten mukaiseksi teräsbetonilaataksi. Rakenne ei sisällä rakennus-
fysikaalista riskiä. 
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7.4 Väliseinät  

Väliseinärakenteita tutkittiin aistinvaraisesti. Väliseinät ovat joko tiili- ja betonirakenteisia. Paikoin on 
myös levyseiniä. Teknisen työn tilan tiilirakenteiset väliseinät lähtevät alapohjalaatan päältä. 
 
Ilmanvaihtoa varten tiloihin on tehty kipsilevy kotelointeja tekniikan piilottamista varten.  
 

7.4.1 Johtopäätökset 

Väliseinärakenteita tutkittiin aistinvaraisesti. Rakenteissa ei havaittu kosteusteknisiä riskejä tai raken-
teen vaurioitumiseen viittaavia tekijöitä. 
 
 

7.5 Alakattotilat 

7.5.1 Havainnot 

 Alakattoina on pääsääntöisesti käytetty akustiikkakipsilevyä. Teknisessä luokassa on käytetty las-
tusementtilevyä akustiikkaeristeenä. Keittiössä on alas laskettuna kattona käytetty peltikasetti-
koteloa.  

 Käytävän, keittiön ja entisen kirjaston alakatto on 2 400 mm korossa lattianpintaan nähden.  Ruo-
kasalissa ei ole avattavaa alakattoa vaan akustiikkakipsi on kiinteästi asennettu. Luokkatiloissa ei 
pääsäätöisesti ole alakattorakenteita. 

 Merkkisavulla tarkasteltuna alakattotilasta havaittiin  ilmavirtaus käytävään päin. 
 Toisen kerroksen käytäviltä ja keittiöstä havaittiin lisälämmöneristys holvia vasten. Eristeenä on 

käytetty mineraalivillaa, jonka pinnat ovat avoimena. 
 Kiinteistöhoitajan mukaan noin viisi vuotta sitten on havaittu vesivahinko vesikatolla olevan tek-

nisen tilan liitoksesta kattorakenteisiin. Vesivahinkoalue on ollut molemmin puolin teknistä tilaa 
ja sisäpuolella se on näkynyt liikuntasalissa ja entisen kirjaston alueella.  

 Entisen kirjaston alueella on tehty yläpohjan korjausta sisältä käsin. Korjauksessa on lisätty SPU -
lisälämmöneriste. Kirjaston alueella alakattotila on korkeudeltaan 50 mm ja lähempänä ruokasa-
lia 850 mm. Lähempänä ruokasalia aistittiin selvää yläpohjaan viittaavaa hajua ja vesivuotoihin 
viittaavia jälkiä. Alakattotilan, jonka korkeus on 850 mm, havaittu rakenne on seuraava: 

o 50 mm SPU-levy  
o 50 mm kova mineraalivilla 
o höyrynsulkumuovi 
o 400 mm selluvillaa 
o 250 mm ilmarako  
o ponttilauta 

 Myös liikuntasalin yläpohjarakennetta on uudistettu alhaalta käsin ks. 7.6 vesikatto ja yläpohja. 
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 Kotitalousluokan varastotilassa 169 on tapahtunut vesivuoto alakattotilaan. Varsinaista 
vuotokohtaa ei alakattotilasta havaittu. Vesi on voinut tiivistyä viereiseen ilmanvaihtokanavaan ja 
valua siitä alakaton päälle. 

 Kotitalousluokan edessä olevassa eteisessä 168 on kattoikkuna. Kattoikkunan liitokset havaittiin 
tutkimushetkellä aistinvaraisesti tiiviiksi. Kiinteistöhoitajan mukaan ikkunan liitokset ovat 
aikaisemmin vuotaneet.  Eteisen alakattotilasta havaittiin avointa mineraalivillaa ilmeisesti 
rakennusjätteenä jätettynä. 

 Kotitalousluokassa olevasta vaatehuollosta 173 on kiertovesijohto vuotanut kotelorakenteeseen. 
Vuoto on sittemin korjattu. 

 Tilojen välillä olevat läpiviennit todettiin pääosin avoimeksi/epätiiviiksi.  
 

  

Kuva 184. Teknisen työn luokassa on alakatossa 
käytetty lastusementtilevyä akustiikkaeristeenä. 

Kuva 185. Entisen kirjaston alueella on käytetty 
akustiikkakipsilevyä alakattona.  

  

Kuva 186. Lähempänä ruokasalia alakattotilan 
korkeus on 850 mm. Tilassa aistittiin selkeää 
yläpohjaan viittaavaa hajua.  

 
 

Kuva 187. Entisen kirjaston reunalla alakattotilan 
korkeus on 50 mm. 
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Kuva 188. Korkeammasa alakattotilassa havaittiin 
vesivuotohin viittaavia jälkiä.  

Kuva 189. Alakatto C-osan ensimmäisen kerroksen 
käytävällä lähellä ruokasalia.  

  
Kuva 190. Alakattotilassa havaittiin lisälämmöneristys 
teknisen tilan alapuolella. Eristeiden 
mineraalivillapinnat ovat auki.  

Kuva 191. Keittiön alakattona on käytetty 
peltikasettikoteloa.  

  
Kuva 192. Keittiössä havaittiin lisälämmöneristys. 
Eristeiden villapinnat ovat kuitusuojaamatta. 

Kuva 193. Keittiön alakattotilat ovat pölyisiä. 
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Kuva 194. Kotitalousluokan varastossa 169 on 
tapahtunut vesivuoto alakattotilaan. 

Kuva 195. Varsinaista vuotokohtaa ei alakattotilasta 
havaittu. Vesi on voinut tiivistyä viereiseen 
ilmanvaihtokanavaan ja valua siitä alakaton päälle.  

  
Kuva 196. Kotitalousluokan edessä olevassa eteisessä 
168 on kattoikkuna. Kattoikkunan liitokset havaittiin 
tiiviiksi. Tilasta havaittiin kuitenkin avointa 
mineraalivillaa.  

Kuva 197. Kotitalousluokassa olevasta vaatehuollosta 
173 on kiertovesijohto vuotanut kotelorakenteeseen. 
Vuoto on sittemmin korjattu.  

 

7.5.2 Johtopäätökset 

C-osan ensimmäisen kerroksen käytävien alakattotiloissa ja keittiössä havaittiin avoimia mineraalivil-
laeristeitä lisälämmöneristeenä. Keittiössä havaittiin myös pölyä alakaton tasopinnoilla. Merkkisa-
vulla tarkasteltuna alakattotiloista on ilmavirtaus tilojen suuntaan. Alakattotilojen avoimet mineraali-
villaeristeet toimivat kuitulähteenä tiloihin.  
 
Entisen kirjaston alueella aistittiin selkeää yläpohjan viittaavaa hajua. Myös vesivuotoihin viittaavia 
jälkiä havaittiin alakattotilassa. Yläpohjan ja entisen kirjaston välillä on todennäköisesti ilmayhteys ja 
yläpohjassa olevat eristeet toimivat hajunaiheuttajana.  
 
C-osalla olevien kattoikkunoiden liitokset havaittiin tutkimushetkellä tiiviiksi. Kiinteistöhoitajan 
mukaan ikkunan liitokset ovat aikaisemmin vuotaneet.  Kattoikkunoiden liitokset ovat tyypillisesti 
herkkiä vuotamaan ja aiheuttamaan vesivahingon. Näin ollen kattoikkunoiden liitoksia tulee seurata 
ja tarvittaessa tiivisteitä vaihtaa.  
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7.6 Vesikatto ja yläpohja 

C-osan vesikattoa ja yläpohjaa tutkittiin aistinvaraisesti. C-osan yläpohjan eristeestä otettiin kaksi ma-
teriaalimikrobinäytettä C.M1 ja C.M2. Vesikattona on kaksinkertainen sisäänpäin kaatava bitumiker-
mikate. Vesikatto on uusittu 2000-luvulla ja vanhat lämmöneristeet on jätetty paikoilleen. IV-kone-
huone on rakennettu C-osan vesikaton päälle. Vesikaton ja yläpohjan rakenne on liikuntasalin päällä 
seuraava: 
 

 kaksinkertainen bitumihuopa 
 ponttilauta 
 380 mm väli 
 paperi 
 100 mm mineraalivilla 
 paperi 
 150 mm mineraalivilla 
 höyrynsulkumuovi 
 125 mm mineraalivilla 
 kipsilevy 

 
Vesikaton ja yläpohjan rakenne C-osan muissa tiloissa on seuraava: 

 kaksinkertainen bitumihuopa 
 ponttilauta 
 n. 1 000 mm väli 
 400 mm selluvilla 
 paperi 
 100 mm mineraalivilla 
 höyrynsulkumuovi 
 paperi 
 kipsilevy 

 
7.6.1 Havainnot 

 Vesikatossa on paikkakorjauksia vanhoista läpivienneistä ja vuotokohdista.  
 Lähellä teknistä tilaa havaittiin selkeä rako huopien limityksessä. 
 Teknisen tilan rakentamisen jälkeen on tapahtunut vesivuotoa molemmin puolin teknistä tilaa 

huonojen pellitysten liittymistä vesikattoon nähden. Pellitys on sittemmin uusittu. 
 C-osan vesikaton pohjois- ja eteläpuolella on kolme luukkua yläpohjatilaan. Yhteensä siis 6 luuk-

kua. 
 Yläpohjan tuuletus tapahtuu räystäiden ja vesikaton lävistävien tuuletusventtiilien kautta. Lisäksi 

kahden luukun kannessa on poistoimuri tehostamassa tuuletusta. Räystäille on remontin yhtey-
dessä uusittu pellitykset ja niiden kautta tapahtuva tuuletus on heikko. 
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 Liikuntasalin korjaus 2000-luvulla on tehty vesikaton alapuolelta käsin. Päällimmäiset villat ovat 
vanhempia kuin niiden alla olevat. Uuden ja vanhan villan välissä on höyrynsulkumuovi. 

 Yläpohjassa havaitut läpiviennit olivat epätiiviit tiloihin.  
 

 

 

 
Kuva 198. Yleiskuva C-osan pohjoispuolen vesikatosta. Kuva 199. Teknisen tilan lähettyvillä havaittiin selkeä 

rako huopien liittymässä.  

  
Kuva 200. Liikuntasalin yläpohjatilaa luukusta 
katsottuna. Lämmöneristeen päällä on 
rakennuspaperi. 

Kuva 201. Vanhan ja uuden villan välissä on 
höyrynsulkumuovi.  

  
Kuva 202. Päällimmäisen paperin alla vanhat 
mineraalivillaeristeet. Villasta otettiin näyte C.M2 
ylemmän paperin alta. Analyysin perusteella eristeessä 
on epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Alemman 
paperin päältä otettiin näyte C.M1, jossa todettiin 
analyysissä selvä mikrobikasvu materiaalissa. 

Kuva 203. Yleiskuva C-osan eteläpuolen vesikatosta. 



 104 (143) 
 Raportti 

 Kärkölän kunta 

 Opintien koulu 
työnro: 2319 

 10.10.2018  

 

 
Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 
   info@sisailmatalo.fi   
   Y-tunnus: 2519284-6 

  

Kuva 204. C-osan eteläpuolen huoltoluukku avattuna.  Kuva 205. C-osan eteläpuolen eristekerros oli 
epätasainen.  

  

Kuva 206. Yläpohjan läpivientien liittymät olivat 
epätiiviit.  

Kuva 207. C-osan vesikatolla havaittiin paikkoja 
vanhoista läpivienneistä tai vuotokohdista.  

 

7.6.2 Johtopäätökset 

C-osan yläpohjaeristeestä otetuissa materiaalimikrobinäytteissä C.M1 oli selvä mikrobikasvu ja näyt-
teessä C.M2 oli epäily mikrobikasvusta materiaalissa. Lämmöneristeissä on ulkoilmalle tyypillistä mik-
robistoa sekä yksittäisiä indikaattorimikrobeja. Yläpohjan vanha eriste on vaurioitunut yläpohjan huo-
non tuuletuksen vuoksi. Rakenne on voinut vaurioitua myös vanhoista vesivuodoista tai rakentamisen 
aikana. 
 
C-osan yläpohjatilassa havaittiin epätiiviitä läpivientien liittymiä. Vesikatteessa havaittiin vanhoja lä-
pivientien kohtia ja mahdollisia aiempia vuotokohtia, jotka on jälkikäteen paikattu. Vanhojen vuoto-
kohtien alueella voi olla kosteusvaurioituneita eristeitä. 

 
 



 105 (143) 
 Raportti 

 Kärkölän kunta 

 Opintien koulu 
työnro: 2319 

 10.10.2018  

 

 
Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 
   info@sisailmatalo.fi   
   Y-tunnus: 2519284-6 

7.7 Piha-alue  

7.7.1 Havainnot 

 C-osan pohjoissivulla liikuntasalia vasten maanpinta on tasainen. Kallistuksia ei juurikaan ole. 
 C-osan eteläsivulla maanpinta viettää rakennusta kohti kauempana rakennuksesta. Lähempänä 

seinää maanpinta on tasainen.  
 

  

Kuva 208. C-osan pohjoissivu liikuntasalia vasten.  Kuva 209. C-osan eteläsivu teknisen työn luokan koh-
dalla.  

  

Kuva 210. C-osan pohjoissivun kulmaus liikuntasalin 
päässä. 

Kuva 211. C-osan eteläsivun maanpinta on lähellä ra-
kennusta tasainen.  

 

7.7.2 Johtopäätökset 

C-osan ympärillä maanpinta viettää rakennusta kohti. Sadevedet pääsevät ohjautumaan rakennuksen 
vierustalle lisäten sokkelin kosteusrasitusta.   
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7.8 Salaojat 

7.8.1 Havainnot 

 C-osan eteläsivulla on salaojantarkastuskaivo. Kaivon vedenpinnan havaittiin olevan 100 mm 
alempana poistoputkea alempana.  

 C-osan pohjoispuolella ei ole salaojantarkastuskaivoja näkyvissä.  
 Kiinteistöhoitajan mukaan C-osan alla on vanhat salaojat. Niiden kunnosta ei ole tietoa.  
 Lähellä D-osan ulko-ovea havaittiin pintavesikaivo, jonka pohjalla on paljon sakkaa. 

 

  

Kuva 212. C-osan eteläpuolen salaojantarkistuskaivo. Kuva 213. Pintavesikaivo, jossa on paljon sakkaa poh-
jalla.  

 

7.8.2 Johtopäätökset 

C-osan tarkastetut salaojat toimivat normaalisti. Tutkimushetkeä edeltävät viikot olivat lähes sateet-
tomia, mikä voi vaikuttaa salaojajärjestelmän toimintaan ja sen arviointiin. Liikuntasalin seinustalla 
salaojien toimivuudesta tai olemassaolosta ei ole tietoa. C-osan alapuolisten salaojien toimivuudesta 
ei ole tietoa. D-osan edustalla olevassa salaojakaivossa todettiin paljon sakkaa. 
 
 

7.9 Ilmanvaihto 

7.9.1 Havainnot 

Ilmanvaihtoa tarkasteltiin aistinvaraisesti tiloissa. Arvioinnissa tarkastellaan ilmanvaihdon vientiä 
oleskeluvyöhykkeelle sekä kanavien puhtautta. Merkkisavulla todennettiin ilmavirtauksia päätelaittei-
den edessä. 
 Tarkastetuissa päätelaitteissa todettiin ilmavirtaus merkkisavun avulla. 
 Tuloilmanvaihto on käytävissä ja luokkatiloissa toteutettu kattohajottajien ja säleikköjen kautta. 

Liikuntasalissa on käytetty reikäkanavaa. Poistoilma ohjataan eri kokoisten lautasventtiilien tai 
säleikköjen kautta.  
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 Poistopuolen kanavisto ja päätelaitteet havaittiin likaiseksi kaikissa tarkastelluissa kohdissa.  
 Tuloilmakanavisto havaittiin melko puhtaaksi tarkastelluissa kohdissa. Tuloilman päätelaitteissa 

havaittiin kuitenkin pölyä.  
 Keittiössä on erillispoistot poistoilmaa varten. Tuloilmalle on oma koneensa. 
 Kiinteistöhoitajalla ei ollut tietoa kanavien nuohouksesta tai ilmamäärien säädöstä. 

 

  

Kuva 214. Teknisen tilan poistoilmaa ohjataan lautas-
venttiilien kautta. Tuloilma on tuotu tilaan säleikköjen 
kautta.  

Kuva 215. Lautasventtiili ja kanavisto on likainen.  

  

Kuva 216. Teknisessä tilassa on myös kattohajottajia. 
Hajottajan säleikkö havaittiin likaiseksi.  

Kuva 217. Liikuntasalin ilmanjako on toteutettu reikä-
kanavan kautta.  

  

Kuva 218. Poistoilman puhdistusluukku liikuntasalin 
voimisteluvarastossa  

Kuva 219. Poistoilmakanava todettiin likaiseksi.  
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7.9.2 Johtopäätökset 

Tarkastetuissa päätelaitteissa todettiin virtaus merkkisavulla. Poistopuolen kanavisto ja päätelaitteet 
havaittiin likaisiksi. Tuloilmakanavisto havaittiin suhteellisen puhtaaksi mutta tuloilmapäätelaitteet 
havaittiin likaiseksi. Kiinteistöhoitajalla ei ollut tietoa kanavien nuohouksesta tai ilmamäärien sää-
döstä, joten sitä on tuskin tehty ilmanvaihtokoneisiin. Koneet ovat vuodelta 2002. Likaiset kanavat 
muuttuvat painesuhteita ja tehdyt säädöt eivät pidä enää paikkaansa. Kanavisto tulisi nuohota ja ko-
neet säätää nuohouksen jälkeen.  
 
 

8 Merkkiainekaasumittaukset  

Ilmatiiveyden tarkastus suoritettiin merkkiaineella (Formier 5). Tiiveyskoe merkkiainekokeella suori-
tettiin tiloihin: (A-osan tilat 044, 045, 101, 108, 124, 125, 126, 128, 201, 205, 208), (B-osan tilat 010, 136, 
138), (C-osan tilat 012, 022, 033, 035, liikuntasali 021, ruokasali 143). Merkkiainekokeella tarkasteltiin 
ulkoseinä – välipohja, ulkoseinä – alapohja, väliseinä – välipohja sekä ikkuna - ulkoseinäliitosten ilma-
tiiveyttä. Lisäksi tarkasteltiin pilariliitosten ilmatiiveyttä. Merkkiainekoe suoritettiin ilmanvaihdon nor-
maalissa käyttötilanteessa.  
 

o Merkkiaine Formier 5, (5% vety ja typpi 95%) 

o Mittari: General NGD8800  

o Paine-ero verrattuna ulkoilmaan (mittari TSI Velosicalc), paine-ero tarkastuksen alkaessa 

-1…-5 Pa 

o Ulkoiset olosuhteet: lämpötila n. +20 °C ja satunnaista tuulivaihtelua. 

o Tiivistykset suoritettu ikkunan rajapinnoille liimatiivistemassalla. 

o Alipaineistus suoritettiin pitämällä ovet/ikkunat kiinni.  

o Merkkiainetta laskettiin kaikkiin 2.kerroksen tarkastelussa olleiden tilojen ulkoseinäeris-

teeseen ja välipohjaeristeeseen sisäkautta. 1.kerroksen ulkoseinäeristeeseen sekä sokke-

lihalkaisuun merkkiaine laskettiin ulkokautta. 

o Syöttöreiän ja kaasupullon liittymän tiiveys varmennettiin ennen mittaamisen aloitta-

mista jokaisessa mittausreiässä. 

 

8.1 Alapohjat 

8.1.1 A-osa 

A-osan kellarin maanvastaiseen alapohjaan suoritettiin 2 kpl merkkiainekokeita varastotiloissa 044 
sekä 045. Molemmissa havaittiin merkkiainekaasun tulevan n. 5 minuutin kuluttua kaasun syötöstä 
lattia – pilariliittymästä viivamaisesti. Lisäksi merkkiainekaasua havaittiin tulevan lattian halkeamista. 
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Kuva 220. MAK 17. Tila 044.  Kuva 221. MAK 18. Tila 045. 

 

8.1.2 B-osa 

B-osan pohjakerroksen maanvastaiseen alapohjaan suoritettiin merkkiainekoe aulatilassa 010. Merk-
kiainekaasun havaittiin tulevan n. 3 minuutin kuluttua kaasun syötöstä lattia – väliseinäliittymästä vii-
vamaisesti.  
 
Lisäksi B-osan 1.kerroksen alapohjaan suoritettiin merkkiainekokeet aulatilassa 136 tilan keskialueelle 
sekä väliseinän viereen. Merkkiainekaasun havaittiin tulevan paikoin viivamaisesti wc-tilojen kynnys-
ten alta sekä pistemäisesti lattia – pilariliittymän ja lattia - väliseinäliittymän nurkkien kohdilta. Tilan 
keskialueella ei havaittu vuotoilmakohtia. 

  

Kuva 222. MAK 19. Tila 010. Kuva 223. MAK 19. Havaitut vuotoilmareitit merkitty 
punaisella. 
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Kuva 224. MAK 20. Aulatila 136. Havaitut vuotokohdat 
merkitty nuolilla. 

Kuva 225. MAK 20. Havaitut vuotokohdat merkitty 
nuolilla.  

 

Kuva 226. MAK 21. Aulatila 136. Havaitut vuotokohdat 
merkitty nuolilla.  

 
 

8.2 Maanvastaiset ulkoseinät 

8.2.1 A-osa 

Koulurakennuksen A-osan kellarissa ampumaradan (tila 045) ulkoseinärakenteeseen suoritettiin 
merkkiainekoe. Merkkiainekaasua todettiin tulevan viivamaisesti alle 5 minuutin kuluttua syötöstä lat-
tia – ulkoseinäliittymästä. Lisäksi havaittiin runsaasti pistemäisiä vuotoilmareittejä tiiliverhouksen 
laastisaumojen kautta. Seinärakenteesta on selvä ilmayhteys sisäilmaan. 
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Kuva 227. MAK 1. Tila 045 ampumarata.  Kuva 228. MAK 1. Havaitut vuotoilmareitit merkitty 
punaisella. 

 

8.3 Ulkoseinät 

8.3.1 A-osa 

Rakennuksen A-osan länsisivulla suoritettiin 3 kpl merkkiainekokeita sokkelihalkaisuun ja 2 kpl merk-
kiainekokeita eteläsivun laajennusosalla sokkelielementtien saumaan. Sokkelihalkaisun eristeenä on 
käytetty länsisivulla toja-eristettä. Eristetilasta havaittiin ilmayhteyksiä sisäilmaan. Uudella laajennus-
osalla eristeenä todettiin EPS-levy. Myös laajennusosalla havaittiin ilmavuotoreittejä sisäilmaan MAK 
2 kohdalla. Umpinaisen seinän kohdalla (MAK 3) merkkiainekaasua ei havaittu. 
 
Lisäksi A-osan 2.kerroksen ikkuna - ulkoseinäliitosten sekä lattia – ulkoseinäliitosten tiiveyttä tarkas-
teltiin sisäpuolelta kolmesta kohdasta. Merkkiainekaasua havaittiin kaikissa kolmessa tarkastelupis-
teessä (MAK 7, MAK 8 ja MAK9). 
 

  

Kuva 229. MAK 2 Elementtisauma, laajennusosa. Kuva 230. MAK 3 Elementtisauma, laajennusosa 
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Kuva 231. MAK 4 Sokkelihalkaisu. Kuva 232. MAK 5 Sokkelihalkaisu. 

 

Kuva 233. MAK 6 Sokkelihalkaisu. 
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Kuva 234. MAK 7 Tila 205. Kaasun syöttöpiste esitetty 
punaisella nuolella ja todetut ilmavuotoreitit 
punaisella viivalla. 

Kuva 235. MAK 8 Tila 208. Kaasun syöttypiste esitetty 
punaisella nuolella. 

 

Kuva 236. MAK 9 Tila 201 (laajennusosa) . Kaasun 
syöttöpiste esitetty punaisella nuolella ja todetut 
ilmavuotoreitit punaisella viivalla. 
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8.3.2 B-osa 

Rakennuksen B-osan laajennusosalla tarkasteltiin musiikkiluokan (tila 138) tiivistyskorjausten onnis-
tumista. Tilan lattia – ulkoseinäliittymät on tiivistetty TKR:n tuotteilla kesän 2018 aikana. Merkkiai-
nekaasua laskettiin sokkelielementtien saumaan. Tiivistetystä lattia - ulkoseinäliittymästä havaittiin 
vähäistä ilmavuotoa, ikkunarakenteesta havaittiin selviä ilmavuotoreittejä sisäilmaan. 
 

 

Kuva 237. MAK 10 Elementtisauma. 

 

8.3.3 C-osa 

Rakennuksen C-osalla liikuntasalin pohjoispuolen uusittuun ulkoseinärakenteeseen suoritettiin merk-
kiainekoe. Merkkiainekaasua todettiin tulevan viivamaisesti alle 3 minuutin kuluttua syötöstä: lattia – 
ulkoseinäliittymästä, ulkoseinä – pilariliittymästä sekä lattia – pilariliittymästä.  
 
Lisäksi tarkasteltiin liikuntasalin pukuhuoneen (tila 022) ja liikuntasalin itäseinän vanhojen ulkoseinä-
rakenteiden ilmatiiveyttä merkkiainekokein. Molemmissa mittauskohdissa havaittiin ilmayhteys sei-
närakenteen eristetilasta sisäilmaan.  
 
Rakennuksen C-osan eteläsivulla suoritettiin kaksi merkkiainekoetta ulkoseinärakenteen eristetilaan 
tilojen 035 ja 033 kohdalla. Molemmissa tarkastelupisteissä havaittiin ilmayhteys sisäilmaan.  Ruoka-
salin (tila 143) ulkoseinärakenteen eristetilasta havaittiin merkkiainekokein selviä ilmavuotoreittejä si-
säilmaan ulkoseinä – pilariliittymästä, ikkuna – ulkoseinäliittymästä, patterikannakkeiden kohdalta 
sekä ikkunapenkin alaosasta. 
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Kuva 238. MAK 11. Liikuntasalin uusittu seinä. Kaasun 
syöttöpiste merkitty punaisella nuolella. 

Kuva 239. MAK 12. Liikuntasalin itäseinä, vanha osa. 
Kaasun syöttöpiste esitetty punaisella nuolella. 

 

 

Kuva 240. MAK 13. Liikuntasalin pukuhuone 022. 
Kaasun syöttöpiste esitetty punaisella nuolella. 

Kuva 241. MAK 14. Tila 033, puutyön luokka. Kaasun 
syöttöpiste esitetty punaisella nuolella. 

  

Kuva 242. MAK 15. Tila 035, metallityön luokka. Kaasun 
syöttöpiste esitetty punaisella nuolella. 

Kuva 243. MAK 16. Tila 143, ruokasalin eteläseinä. 
Kaasun syöttöpiste esitetty punaisella nuolella ja 
todetut ilmavuodot punaisella viivalla. 
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8.4 Välipohjat 

8.4.1 A-osa 

Rakennuksen A-osalla suoritettiin 2 kpl merkkiainekokeita pohjakerroksen ja 1.kerroksen väliseen vä-
lipohjarakenteeseen tilassa 108 sekä käytävällä 124. Välipohjassa havaittiin toja-eriste. Tilassa 108 ha-
vaittiin viivamainen vuotoilmareitti lattia – ulkoseinäliittymässä. Käytävällä 124 havaittiin viivamainen 
vuotoilmareitti lattia – väliseinäliittymässä.  
 
Lisäksi A-osan 1.kerroksen ja 2.kerroksen väliseen välipohjarakenteeseen suoritettiin merkkiainekoe 
laajennusosan tilassa 201. Tilan välipohjarakenteessa on käytetty askeläänieristeenä mineraalivillaa. 
Välipohjan eristetilasta havaittiin viivamainen ilmayhteys sisäilmaan lattia – ulkoseinäliittymän 
kautta. 

  

Kuva 244. MAK 22. Tila 108. Kuva 245. Havaitut vuotoilmareitit merkitty punaisella 
viivalla. 

  

Kuva 246. MAK 23 VP. Käytävä 124. Kuva 247. Havaitut vuotoilmareitit merkitty punaisella 
viivalla. 
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Kuva 248. MAK 24 VP. Tila 201. Kuva 249. Havaitut vuotoilmareitit merkitty punaisella 
viivalla. 

 

8.5 Johtopäätökset 

Merkkiainekaasumittauksissa kaasua syötettiin alapohjarakenteeseen, sokkeli/ulkoseinärakentee-
seen ja välipohjarakenteeseen. Merkkiainekokeet suoritettiin yhteensä 20 tilaan (A-osan tilat 044, 045, 
101, 108, 124, 125, 126, 128, 201, 205, 208), (B-osan tilat 010, 136, 138), (C-osan tilat 022, 033, 035, lii-
kuntasali 021, ruokasali 143). Kokeiden aikana jokaisesta tilasta mitattiin sisä- ja ulkoilman välinen 
paine-ero, poikkeuksena A-osan pohjakerros, jossa paine-eroa ei pystytty mittaamaan. Kaikki tilat oli-
vat mittausten ajan alipaineisia n. -1…-5 Pa. Alipaineisuus on vähäinen, sillä tilat olivat normaalissa 
käyttötilassa merkkiainekokeita suorittaessa. Tämä tulee huomioida myös tuloksia tulkittaessa. 
 
Merkkiainekokeissa havaittiin tilojen välillä hieman vaihtelua ilmavuodoissa. Useamman tilan merk-
kiainekokeissa saatiin kuitenkin esille toistuvat ilmavuotopaikat rakenteissa. 
 
A-osan pohjakerroksessa lattia – pilariliittymissä on maaperästä viivamaisia ilmayhteyksiä sisäilmaan. 
Maaperästä todettiin viivamaista ilmavuotoa myös alapohjalaatan halkeamien kautta. Maanvastais-
ten seinien tiiliverhouksessa on näkyviä rakoja, joista todettiin pistemäistä ilmavuotoa sisäilmaan. 
Vuotoa havaittiin viivamaisesti myös lattia – seinäliittymästä. 
 
Tilan 125 kohdalla syötettiin merkkiainetta sokkelirakenteen eristetilaan. Merkkiainekokeissa ei ha-
vaittu ilmavuotoa rakenteesta, mutta tulokseen voi vaikuttaa tilan lähes tasapainotila. Kahdessa 
muussa saman rakenneosan merkkiainekokeessa (tilat 126 ja 128) havaittiin selvää viivamaista ilma-
vuotoa sokkelin eristetilasta sisäilmaan.  
 
Koko rakennuksessa ulkoseinärakenteen ikkunakarmien liitoksien kautta on ulkoseinän eristetilasta 
pistemäisiä ja viivamaisia ilmayhteyksiä sisäilmaan. Ulkoseinärakenteen eristetilasta todettiin piste-



 118 (143) 
 Raportti 

 Kärkölän kunta 

 Opintien koulu 
työnro: 2319 

 10.10.2018  

 

 
Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 
   info@sisailmatalo.fi   
   Y-tunnus: 2519284-6 

mäistä ilmavuotoa myös ikkunapenkin rajapinnasta sekä sähkökourujen ja patterien seinäkiinnityk-
sistä. Kahdessa tilassa havaittiin sisäpuolisessa tiilimuurauksessa halkeamia, joiden kautta todettiin 
ilmavuotoja sisäilmaan. Ulkoseinärakenteen eristetilasta todettiin toistuvasti viivamaisia ilmavuoto-
reittejä myös lattia – ulkoseinäliittymän kautta. 
 
Välipohjarakenteen eristetilasta havaittiin leveitä, viivamaisia ilmavuotoja sisäilmaan jalkalistan takaa 
ulkoseinien ja väliseinien liittymistä. Todetuista ilmavuotopisteistä avattiin jalkalistaa, joiden takana 
havaittiin ulkoseinän ja välipohjan rajapinnassa rakoja.  
 
Epätiiveyskohtien kautta voi rakenteista kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. 
 
 

9 Kosteusmittaukset 

Pintakosteuskartoitukset suoritettiin n. 2 m ruudukolla tutkimussuunnitelman mukaisesti.  
 
Kosteusmittaukset suoritettiin alihankintana Keski-Suomen Lämpökuvauspalvelulta. Kosteusmittaa-
jalle määritettiin pohjakuviin kaikki rakennekosteusmittauspisteet suoritetun pintakosteuskartoituk-
sen perusteella. Rakennekosteusmittausten tulokset ovat liitteenä (KMR18-06). 
 
 

9.1 A-osa 

9.1.1 Pintakosteuskartoitus 

Tutkimuksissa suoritettiin koko tutkimusalueelle pintakosteuskartoitus. Pintakosteuskartoituksessa 
havaittiin kellarikerroksessa poikkeavia lukemia lähinnä maanvastaisten ulkoseinien läheisyydessä, 
porraskäytävän alaosassa sekä myöhemmin rakennetussa IV-konehuoneen lattiassa. Lisäksi kohon-
neita lukemia havaittiin vanhojen putkivuotojen vierustoilla mm. opetusvälinevarastossa (tila 003) 
sekä B/C-osalle johtavassa käytävässä.  
 
1.kerroksessa havaittiin kohonneita lukemia paikallisesti vanhan putkivuodon läheisyydessä siivous-
keskustilassa 123 sekä tilan pyykinpesukoneen poistoputken läheisyydessä. Märkätiloissa vesipistei-
den ja kaivojen ympärillä ei muuten havaittu poikkeavia arvoja.  
 
2.kerroksessa tilassa 210 havaittiin tilaan 211 rajoittuvan väliseinän vieressä kohonneita lukemia. Ti-
lassa 211 mitattiin myös kohonneita lukemia väliseinän vierestä. Tilan 211 jääkaapin vieressä on aiem-
min tapahtunut putkivuoto, joka on kastellut molempien tilojen lattiaa. Eteläpäädyn laajennusosalla 
mitattiin selkeästi poikkeavia lukemia tilan 203 keskialueella muuhun rakennusosaan verrattuna. 
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9.1.2 Kosteusmittaukset  

Muovimaton/vinyylilaatan alta alihankintana suoritettiin korkeimpien pintakosteuskartoituksessa 
saatujen lukemien alueelta viiltokosteusmittauksia sekä porareikämittauksia. Myös kellarikerroksen 
maanvastaisiin seiniin suoritettiin porareikämittauksia. Lisäksi tehtiin vertailumittaukset alueilta, 
joissa ei havaittu pintakosteuskartoituksessa poikkeamia. Kaikki rakennekosteusmittaukset sekä viil-
tomittaukset suoritettiin alihankintana. 
 
Viiltokosteusmittausten perusteella kellarikerroksen iv-konehuoneessa (tila 047) on poikkeavaa kos-
teutta. Myös iv-konehuoneen porareikämittauksissa mitattiin lattiarakenteesta korkeita kosteuspitoi-
suuksia. Lisäksi porareikämittauksissa havaittiin kellarikerroksen maanvastaisissa seinärakenteissa 
suuria kosteuspitoisuuksia (Ks. liite KMR18-06). Tutkimusten perusteella kellarikerroksen kohdalla 
maaperän kosteus rasittaa maanvastaista alapohjaa ja seinän alaosaa mahdollisesti aiheuttaen raken-
teisiin pintavaurioita. Pinnoittamattomien/maalattujen pintojen kosteusvaurioiden merkitys on lä-
hinnä esteettinen. 
 
2.kerroksessa tilassa luokkatilassa 210 ja varastotilassa 211 tehdyissä viiltomittauksissa havaittiin 
poikkeavaa kosteutta. Viiltomittaukset suoritettiin molempiin tiloihin tiloja rajaavan väliseinän lähei-
syyteen. Varastotilassa tapahtunut putkivuoto on kastellut lattiarakennetta molemmista tiloista. Viil-
tokosteusmittausten perusteella kellarikerroksen, 1. ja 2. kerroksen tiloissa ei muualla ole poikkeavaa 
kosteutta.  
 
 

9.2 B-osa 

9.2.1 Pintakosteuskartoitus 

Tutkimuksissa suoritettiin koko tutkimusalueelle pintakosteuskartoitus. Pintakosteuskartoituksessa 
havaittiin 1.kerroksen aulatilassa (tila 136) poikkeavia lukemia sisäpihan puoleisella seinustalla sekä 
musiikkiluokkaan johtavalla käytävällä n. 4m päähän ulkoseinärakenteesta yht. n. 40-50 m2 alueella.   
 

9.2.2 Kosteusmittaukset  

Viiltokosteusmittausten perusteella pohjakerroksen tilassa 004 on lievästi kohonnutta kosteutta. 
Koska kyseessä on pesutila, on tavanomaista havaita lievästi kohonneita lukemia, jos tiloja on lähiai-
koina käytetty.  
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9.3 C-osa 

9.3.1 Pintakosteuskartoitus 

Tutkimuksissa suoritettiin koko tutkimusalueelle pintakosteuskartoitus. Pintakosteuskartoituksessa 
havaittiin pohjakerroksen aulatilan (tila 010) keskialueella poikkeavia lukemia n. 12 m2 alueella. Lisäksi 
havaittiin n. 6 m2 poikkeama-alue sähkökaapin edessä käytävällä. Koko ulkourheiluvälinevarastossa 
(tila 016) mitattiin poikkeavia kosteuslukemia. Tilassa on ollut aiemmin putkivuoto ja seinärakenne on 
uusittu. Tuolivarastossa (tila 018) havaittiin oven läheisyydessä n. 6 m2 poikkeama-alue. Voimisteluvä-
linevarastossa (tila 019) mitattiin kohonneita lukemia vanhan putkivuodon alueelta. Tilassa 037 (säh-
köoppi) havaittiin keskialueella n. 20 m2 alueella poikkeavia lukemia. Myös käytävällä (tila 043) sekä 
vieressä olevissa wc-tiloissa mitattiin poikkeavan korkeita lukemia. Metallityön luokassa (tila 035) ha-
vaittiin pitkä ja kapea poikkeama-alue ulottuen sähköopin oven edustalta puutyön pariovien eteen 
asti. Puutyön luokassa (tila 033) havaittiin pariovien edestä pieni poikkeama-alue sekä konehuonee-
seen johtavien pariovien edestä vanhan putkivuodon lähistöltä kohonneita lukemia. Konehuoneessa 
(tila 031) mitattiin porraskäytävään johtavan oven läheisyydestä pieni n. 3 m2 poikkeama-alue. 
 
1.kerroksessa tilan 140 (kirjasto) keskialueella havaittiin pieni poikkeama-alue. Tilassa 163 (tekstiili-
työ) havaittiin n. 5 m2 poikkeama-alue luokkatilan vasemmassa nurkassa. Tilassa 164 havaittiin n. 5 m2 
alueella kohonneita lukemia. Kotitalousluokassa (tila 170).  
 

9.3.2 Kosteusmittaukset  

Muovimaton/vinyylilaatan alta suoritettiin korkeimpien pintakosteuskartoituksessa saatujen luke-
mien alueelta viiltokosteusmittauksia sekä porareikämittauksia. Lisäksi porareikämittauksia suoritet-
tiin liikuntasalin alempaan betonilaattaan. Myös teknisen työn tilojen seiniin suoritettiin porareikämit-
tauksia. Lisäksi tehtiin vertailumittaukset alueilta, joissa ei havaittu pintakosteuskartoituksessa poik-
keamia.  
 
Viiltokosteusmittausten perusteella tekstiilityön luokassa (tila 163) on lattiapinnoitteen alapuolella 
poikkeavaa kosteutta. Viiltokosteusmittausten perusteella 1.kerroksen tiloissa ei muualla ole poikkea-
vaa kosteutta. 
 
Porareikämittauksissa mitattiin metallityön sekä puutyön luokissa (tilat 035 ja 033) korkeita kosteus-
pitoisuuksia lattian betonilaatasta. On mahdollista, että alapohjarakennetta ei ole lämmöneristetty 
tilan keskialueella, josta kohonneet kosteuslukemat mitattiin. Kosteusmittaustulosta voi vääristää 
myös muovimaton alapuolella käytetty Creom käsittely.  
 
Aulatilassa 010 kosteusmittauksissa havaittiin, että maaperän kosteus rasittaa maanvastaista alapoh-
jaa, joka voi aiheuttaa lattiapinnoitteisiin vaurioita.  
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9.4 Johtopäätökset 

Rakennekosteusmittausten perusteella maaperän kapillaarista kosteudennousua havaittiin A-osan tii-
liverhottujen maanvastaisten ulkoseinien osalla, kellarikerrosten lämmöneristämättömissä alapohja-
rakenteissa (tilat 003, 010, 044, 045, 047, 048) sekä teknisen työn tilojen alapohjarakenteissa. Tutki-
muksissa havaittiin, että A-osan kellarikerroksen kohdalla maaperän kosteus rasittaa maanvastaista 
alapohjaa ja seinän alaosaa aiheuttaen rakenteisiin mahdollisia pintavaurioita. Koska tilat ovat toissi-
jaisessa käytössä, pinnoittamattomien/maalattujen pintojen kosteusvaurioiden merkitys on lähinnä 
esteettinen. Aulatilassa 010 alapohjan vinyylilaatoituksen sekä iv-konehuoneen (tilat 047 ja 048) muo-
vimaton alla on suuri kosteusrasitus, joka aiheuttaa riskin pinnoitteen vaurioitumiselle, kun lattiapin-
noitteena on huonosti vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite.  
 
Rakennekosteusmittauksissa mitattiin metallityön sekä puutyön luokissa (tilat 035 ja 033) kohonneita 
kosteuspitoisuuksia lattian betonilaatasta. On mahdollista, että alapohjarakennetta ei ole läm-
möneristetty tilan keskialueella, josta kohonneet kosteuslukemat mitattiin. Kosteusmittaustulosta voi 
vääristää myös muovimaton alapuolella käytetty Creom käsittely.  
 
Kosteusmittausten perusteella alapuolelta eristetyt alapohjarakenteet sekä liikuntasalin kaksoislaat-
tarakenne toimivat pääosin rakennusfysikaalisesti tarkasteltuna kosteusteknisesti oikein, kun lattia-
pinnoitteena on vesihöyryä riittävästi läpäisevä lattiapinnoite.  
 
Aulatilassa 136 havaittiin pintakosteuskartoituksessa maanvaraisen alapohjan alueella suuri poik-
keama-alue. Aulatilan 136 alapohjan vinyylilaatoituksen alle on todennäköisesti syntynyt kosteusvau-
rio. Vinyylilaattojen liima/tasoitteessa on havaittavissa kosteusrasituksen aiheuttamia tummentumia 
sekä hajuhaittoja.  
 
Koulurakennuksen ylempien kerrosten viiltokosteusmittauksissa havaittiin paikallisia kosteus-
poikkeamia lähinnä kohdissa, joissa on aiemmin tapahtunut putkivuotoja (tilat 210 ja 211). Tekstiili-
työn luokassa 163 havaittiin ulkoseinäliittymän läheisyydessä paikallisesti kosteutta muovimattopin-
noitteen alta.  
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10 Sisäilmamittaukset 

10.1 Sisäilman olosuhdemittaukset 

10.1.1 Paine-eromittaus 

Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin jatkuvatallenteisilla data-loggereilla seitsemästä eri mit-
tauspisteestä.  Mittauskohdat on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirroksessa merkinnällä PE. Mit-
tausdata on esitetty liitteenä olevissa grafiikoissa. Taulukossa 1 on esitetty paine-eromittausten mi-
nimi, maksimi sekä keskiarvo mittausjaksolla. Mittaustulosten kuvaajat ovat liitteenä. 
 
Mittausten perusteella tiloissa 135, 138, 143, 204 ja 217 suoritetut mittaukset ovat keskiarvollisesti ko-
neellisen tulo- ja poisto ilmanvaihdon käytännön toteutuksen tavoitteessa (0 … -5 Pa). Tekstiilityön 
luokassa 163 luokan sähköpistokkeet ovat olleet päällä ainoastaan oppituntien aikana, joten tämä on 
aiheuttanut häiriötä mittaukseen. Opettajien huoneessa 101 paine-eroseuranta loggeri on irronnut 
kiinnityksistään mikä on aiheuttanut vääristymää mittaustuloksiin. Tilojen 163 ja 101 paine-eroseu-
rantamittauksia ei tästä syystä käsitelty raportissa.  
 

 Paine-eromittausten tulokset 
Tila MIn Max Av Johtopäätös 
Tila 135 -5,3 5,7 -2,8 Tilan ilmanvaihto on tasapainotettu lähelle tasa-

painotilaa. 
Ruokala 143 -12,90 0,30 -2,94 Tilan ilmanvaihto on tasapainotettu lähelle tasa-

painotilaa. 
Musiikki 138 -7,90 2,90 -1,86 Tilan ilmanvaihto on tasapainotettu oikein. 

Tila 204 -18,2 13,10 -2,60 Tilan ilmanvaihto on tasapainotettu lähelle tasa-
painotilaa. 

tila 217 -9,6 7,6 0,2 Tilan ilmanvaihto on tasapainotettu lähelle tasa-
painotilaa. 

 
 

10.1.2 Lämpötila 

Mittaukset suoritettiin tiloissa 101, 135, 138, 143, 163, 204 ja 217. Mittaustulosten kuvaajat ovat liit-
teenä. Mittausjaksolla keskiarvoisen lämpötilan vaihteluvälit olivat 20,3°C …  22,8 °C välillä. Tilassa 163 
lämpötila oli hieman tavoitearvoa korkeampi, muissa tiloissa lämpötila oli tavoitearvojen mukainen. 
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 Lämpötilamittausten tulokset 
Tila Min Max Av Johtopäätös 
Tila 101 17,60 24,40 22,10 Lämpötila on pääosin tavoitearvoissa 
Tila 135 19,70 24,80 20,30 Lämpötila on pääosin tavoitearvoissa 
Tila 138 20,20 22,60 20,99 Lämpötila on pääosin tavoitearvoissa 
Tila 143 20,30 24,10 20,44 Lämpötila on pääosin tavoitearvoissa 
Tila 163 21,50 25,10 22,80 Hieman tavoitearvio korkeampi lämpötila 
Tila 204 19,90 21,50 20,30 Lämpötila on pääosin tavoitearvoissa 
Tila 217 16.70 21,70 20,30 Lämpötila on pääosin tavoitearvoissa 

 

10.1.3 Suhteellinen kosteus 

Mittausjaksolla molempien tilojen suhteellisen kosteuden mittaustulokset olivat yhtenevät vaihdellen 
välillä 26 – 65 RH%. Mittaustulosten kuvaajat ovat liitteenä. Mittaustulokset eivät aiheuta merkittävää 
riskiä mikrobikasvusta rakennuksen rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla. Luokkatilassa 204 
suhteellinen kosteus oli hieman tavoitearvoa korkeammalla. Suhteellinen kosteus nousee tiloissa käy-
tön aikana selkeästi, mikä viittaa ilmanvaihdollisiin puutteisiin tiloissa. 
 

 Suhteellisen kosteudenmittausten tulokset 
Tila Min Max Av Johtopäätös 
Tila 101 29,70 45,00 33,70 Ei aiheuta riskiä  
Tila 135 19,70 42,60 25,98 Ei aiheuta riskiä 
Tila 138 39,50 60,20 49,83 Ei aiheuta riskiä 
Tila 143 39,30 68,30 57,29 Ei aiheuta riskiä 
Tila 163 39,10 66,60 56,20 Ei aiheuta riskiä  
Tila 204 42,70 76,6 65,0 Lievä riski 
Tila 217 43,00 68,40 57,30 Ei aiheuta riskiä 

 
 

10.1.4 Hiilidioksidi 

Asumisterveysasetuksessa määritellään huoneilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpiderajaksi 2100 
mg/m3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (400 ppm).  
 
Mittausjaksolla molempien tilojen keskimääräiset hiilidioksidipitoisuudet vaihtelivat välillä 444,46-
518,72 ppm. Mittaustulosten kuvaajat ovat liitteenä. Tiloissa hiilidioksidipitoisuudet nousevat voimak-
kaasti käytön aikana, saaden huippunsa iltapäivällä. Mitattujen tilojen hiilidioksidipitoisuudet eivät 
ylitä toimenpiderajaa. 
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 Hiilidioksidimittausten tulokset 
Tila Min Max Av Johtopäätös 
Tila 101 444,00 649,00 491,00 Pitoisuudet alittavat toimenpiderajan 
Tila 135 415,00 985,00 470,68 Pitoisuudet ylittävät toimenpiderajan 
Tila 138 371,00 885,00 518,72 Pitoisuudet alittavat toimenpiderajan 
Tila 143 394,00 1322,00 514,50 Pitoisuudet alittavat toimenpiderajan 
Tila 163 287,00 820,00 488,33 Pitoisuudet alittavat toimenpiderajan 
Tila 204 399,00 606,00 444,46 Pitoisuudet alittavat toimenpiderajan 
Tila 217 399,00 1011,00 482,00 Pitoisuudet alittavat toimenpiderajan 

 
 

10.2 Sisäilman teolliset mineraalikuidut 

Teollisten mineraalikuitujen määritys suoritettiin kymmenessä tilassa (Luokka 128, 126, opettajan-
huone 101, luokka 208, 205, 203, aula 224, luokka 163, ruokasali 143 ja kirjasto 140).  

 

Tilat eivät olleet normaalissa käytössä, koska koulussa ei ole opetustoimintaa kesäkauden aikana. 
Koulurakennuksessa oli kesäsiivoukset menossa näytteenottojen aikana. Näytteenottohetkellä ti-
loissa ei ollut henkilökuntaa. Tilojen toiminnasta ja siivouksesta oli ohjeistettu ennen näytteenottoa. 
Tiloissa ei oltu siivottu 1 vuorokauteen ennen mittauksien aloitusta. Ilmanvaihto oli näytteenottohet-
kellä normaalitoiminnassa. 
 
Sisäilman teollisten mineraalikuitujen määritys tehtiin tiloihin 14 vrk:n laskeumapölynäytteestä geeli-
teippimenetelmällä. Keräysaika oli 20.6. - 4.7.2018. 
 
Teollinen mineraalikuitunäyte analysoitiin Mikrobioni Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Tulokset on esi-
tetty liitteenä olevassa tulosraportissa (Mikrobioni MK2018-109). 
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 Teolliset mineraalikuitupitoisuudet sisäilmassa 
Tila / näytteenotto-
paikka 

Las-
keuma-
aika (vrk) 

Tulos (kui-
tua / cm2) 

Johtopäätös 

1, Luokka 128 14 0,5 Viite kuitulähteestä tilassa 

Näytteen kuitupitoisuus ylittää toimenpi-
derajan. 

2, Luokka 126 14 0,1 Ei ylitä ohjearvoa 
 

3, Opettajanhuone 101 14 <mr Alle määritysrajan 
 

4, Luokka 208 14 <mr Alle määritysrajan 
 

5, Luokka 205 14 <mr Alle määritysrajan 
 

6, Luokka 203 14 <mr Alle määritysrajan 
 

7, Aula 224 14 <mr Alle määritysrajan 
 

8, Luokka 163 14 0,1 Ei ylitä ohjearvoa 
 

9, Ruokasali 143 14 o,1 Ei ylitä ohjearvoa 
 

10, Kirjasto 140 14 0,4 Viite kuitulähteestä tilassa 
Näytteen kuitupitoisuus ylittää toimenpi-
derajan. 

 
Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus edellä mainittujen tilojen 128 ja 140 näytetulosten osalta ylitti 
Asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajan. Muiden tilojen mitatut teollisten mineraalikui-
tujen pitoisuudet eivät ylittäneet toimenpiderajaa. 
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11 Ilmanvaihtokoneet 

Kiinteistöä palvelee yhteensä kahdeksan tuloilmakonetta, joista kuudessa on lämmöntalteenotto ja 
poistoilmakone integroituna. A-osalla on oma tulo-poistoilmavaihtokone lämmöntalteenotolla osan 
kellarikerroksessa. C-osan ullakkokerroksessa on yhteensä viisi tuloilmakonetta, joista neljässä on 
poistoilmanvaihtokone ja lämmöntalteenotto integroituna. Näistä yksi palvelee uimahallin pukuhuo-
neita ja loput neljä B- ja C-osan tiloja. C-osan keittiön tuloilmakoneessa ei ole lämmöntalteenottoa ja 
tilasta on erillispoistot suoraan vesikatolle. Lisäksi D-osan allasosastoa palvelee oma tulo-poistoil-
manvaihtokone lämmöntalteenotolla.  
 
 

11.1 TK1/PK1.1 

Tuloilmakone TK1 ja poistoilmakone PK1.1 sijaitsevat A-osan kellarikerroksessa. Koneiden palvelualu-
eena on koko A-osa. Molemmat koneet ovat vuodelta 2008. Raitisilma otetaan rakennuksen ensimmäi-
sen kerroksen tasolta länsipuolen ulkoseinästä ja jäteilma johdetaan vesikatolle kattohajottimien 
kautta. Tuloilmakone on eri huoneessa poistoilmakoneeseen nähden. Lämmöntalteenotto koneiden 
välillä on toteutettu nestekierron kautta. Tämä mahdollistaa koneiden sijainnin eri tiloihin.  
 
Havainnot: 

 Raitisilmasäleikkö havaittiin likaiseksi roskista ja muusta orgaanisesta aineksesta. Lisäksi säleikön 
verkko oli osittain irti.  

 Tuloilmakammion päässä, ennen suodattimia, havaittiin orgaanista ainesta mm. lehtiä. 
 Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on F7. Tuloilmasuodattimet havaittiin normaalitason 

likaiseksi. Kiinteistönhoitajan mukaan suodattimet vaihdetaan kahdesti vuoteen kevään siitepö-
lyjakson ja syksyn hyönteisjakson jälkeen. Tuloilmasuodattimien kiinnitys ja tiivisteet todettiin hy-
väkuntoiseksi, koneessa ei todettu suodattimen ohivuotoja. Suodattimen jälkeen tuloilmakone 
todettiin puhtaaksi. 

 Kiinteistöhoitajan mukaan TK1 hiilidioksidiohjaus ei toimi aina kunnolla. Myös logiikassa toimii jo 
vanhentuneet Siemens ja Unitronics osittain rinnakkain ja niiden korjaus on ollut hankalaa.  

 TK1 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
 Poistoilmasuodattimien luukussa havaittiin tavanomaista pölyä. Poistoilmasuodattimet 

havaittiin puhtaaksi. 
 Lämmöntalteenoton pinta havaittiin pölyiseksi. Pöly voi heikentää lämmöntalteenoton 

hyötysuhdetta. 
 PK 1.1 poistoilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
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Kuva 250. TK1/PK1.1 palvelee koko A-osaa 
rakennuksesta.  

Kuva 251. Tuloilmakammion päässä havaittiin 
orgaanista ainesta mm. lehtiä.  

  

Kuva 252. Tuloilmasuodattimet havaittiin 
normaalitason likaiseksi.  

Kuva 253. TK1 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin 
toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   

  

Kuva 254. TK1 tuloilmasäleikkö kiinteistön A-osan 
länsisivulla.  

Kuva 255. Tuloilmasäleikön verkko havaittiin olevan 
osittain irti.  
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Kuva 256. Tuloilmasäleikössä havaittiin myös 
orgaanista ainesta mm. lehtiä.  

Kuva 257. Poistoilmaääniloukussa havaittiin 
tavanomaista pölyä.  

  

Kuva 258. Poistoilmasuodattimet havaittiin puhtaaksi.  Kuva 259. Lämmöntalteenoton pinta havaittiin 
pölyiseksi. Pöly voi heikentää lämmöntalteenoton 
hyötysuhdetta.  

  

Kuva 260. PK 1.1 poistoilmapuhallin havaittiin hyvin 
toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   

Kuva 261. Jäteilma on johdettu vesikatolle kattohajot-
timien kautta 
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11.2 TK2/PK2.1 

Tulo -poistoilmanvaihtokone TK2/PK2.1 sijaitsee C-osan teknisessä tilassa vesikatolla. Koneiden pal-
velualueena on seuraavat tilat: ATK, kirjasto ja musiikki. Koneet ovat vuodelta 2002 ja niiden välillä on 
pyörivä lämmöntalteenottokiekko.  Raitisilma otetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikaton 
päältä teknisen tilan pohjoissivulta.  Jäteilma johdetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikatolle 
teknisen tilan eteläpuolelle.  
 
Havainnot: 

 Lumisiepparissa havaittiin kasvavan sammalta.  
 IV-koneen rakenteena on pelti-villa-pelti. Yhteensä noin 100 mm. 
 Osa tarkastusluukun tiivistestä oli heikkokuntoisia. 
 Suodatinkammiossa havaittiin veden aiheuttamia jälkiä. Vesi voi mahdollistaa mikrobikasvuston 

olosuhteet. 
 Koneissa on pyöriväkennoinen LTO. Pyörivä kenno sekoittaa tulo- ja poistoilmaa toisiinsa.  
 Tuloilmanvaihdon jälkilämmitys on vesipatterilla. Vesipatterin pinnalla havaittiin likaa, joka voi 

heikentää sen toimintaa. Ennen LTO kiekkoa ei ole esilämmitystä. 
 Tuloilmasuodattimen paine-eron raja-arvot oli määritetty välille 57- 157 Pa. Tarkistushetkellä 

suodattimen paine-ero oli noin 45-50 Pa. 
 Poistoilmasuodattimen paine-eron raja-arvot oli määritetty välille 81- 181 Pa. Tarkistuhetkellä 

suodattimen paine-ero oli noin 20 Pa. 
 Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on F7. Tuloilmasuodattimet havaittiin normaalitason 

likaiseksi. Kiinteistönhoitajan mukaan suodattimet vaihdetaan kahdesti vuoteen kevään siitepö-
lyjakson ja syksyn hyönteisjakson jälkeen. Tuloilmasuodattimien kiinnitys ja tiivisteet todettiin hy-
väkuntoiseksi, koneessa ei todettu suodattimen ohivuotoja. Suodattimen jälkeen tuloilmakone 
todettiin puhtaaksi. 

 Kiinteistöhoitajan mukaan TK2 hiilidioksidiohjaus ei toimi aina kunnolla. Myös logiikassa toimii jo 
vanhentuneet Siemens ja Unitronics osittain rinnakkain ja niiden korjaus on ollut hankalaa.  

 TK2 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
 Poistoilmapuolen ääniloukussa havaittiin reilusti pölyä. Koneen palvelualueena oleva musiikkitila 

oli tutkimushetkellä remontissa, joten pölyä on voinut kulkeutua tilasta IV-koneseen.   
 PK 2.1 poistoilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan. Puhaltimen 

siivissä havaittiin kuitenkin reilusti pölyä. 
 Tuloilmakammion vesilukossa havaittiin orgaanista ainesta. Vesilukko havaittiin kuivaksi se on 

kuitenkin putkitettu läheiseen lattiakaivoon. Vesilukon putkitus oli myös irti kannakkeestaan.  
 Kiinteistöhoitajan mukaan tuloilmasulkupellit eivät sulje enää kunnolla, vaan rattaat hyppäävät 

hieman yli ja pelti jää osittain auki. 
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Kuva 262. TK2/PK2.1 palvelee seuraavia tiloja: ATK, 
kirjasto, musiikki.  

Kuva 263. Tuloilmakammion loppuosa ennen 
tuloilmasuodattimia. 

  

Kuva 264. IV-koneen rakenteena on pelti-villa-pelti. 
Yhteensä noin 100 mm. 

Kuva 265. Osa tarkastusluukun tiivistestä oli 
heikkokuntoisia.  

 

 
 

Kuva 266. TK2 lumisieppari kiinteistön C-osan 
pohjoissivulla.  

Kuva 267. Lumisiepparin alaosassa havaittiin 
sammalkasvustoa.  
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Kuva 268. Kuvassa tavanomaisessa pölyssä olevat 
tuloilmasuodattimet. Niiden edessä on sulkupellin 
moottori. 

Kuva 269. Suodatinkammiossa havaittiin veden 
aiheuttamia jälkiä. Vesi voi mahdollistaa 
mikrobikasvuston olosuhteet. 

  

Kuva 270. Suodattimen takana oleva 
lämmöntalteenottokiekon havaittiin olevan suorassa 
ja normaalissa kunnossa.  

Kuva 271. LTO kiekon takana oleva 
jälkilämmityspatteri. Patterin pinnalla havaittiin jonkin 
verran likaa. 

  

Kuva 272. TK 2 tuloilmapuhallin havaittiin 
normaalikuntoiseksi.  

Kuva 273. Tuloilmapuolen ääniloukut havaittiin 
normaalikuntoiseksi.  
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Kuva 274. Poistopuolen ääniloukuissa havaittiin 
tavanomaista enemmän pölyä. 

Kuva 275. Poistoilmasuodattimet havaittiin puhtaaksi.  

  

Kuva 276. Poistoilmapuhaltimen siivekkeissä 
havaittiin pölyä.  

Kuva 277. Tuloilmakammion vesilukon putkituksen 
havaittiin olevan irti kannekkeistaan.  

  

Kuva 278. Vesilukko havaittiin kuivaksi. Vesilukko on 
kuitenkin putkitettu läheiseen lattiakaivoon. 

Kuva 279. Vesilukossa havaittiin orgaanista ainesta.  
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11.3 TK3/PK3.1 

Tulo -poistoilmanvaihtokone TK3/PK3.1 sijaitsee C-osan teknisessä tilassa vesikatolla. Koneiden pal-
velualueena on liikuntasali ja niiden pukuhuoneet. Koneet ovat vuodelta 2002 ja niiden välillä on pyö-
rivä lämmöntalteenottokiekko.  Raitisilma otetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikaton päältä 
teknisen tilan pohjoissivulta.  Jäteilma johdetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikatolle tekni-
sen tilan eteläpuolelle.  
 
Havainnot: 

  Lumisiepparissa havaittiin kasvavan sammalta. Sammal voi tuoda mikrobipitoista ilmaa IV-ko-
neeseen.  

 IV-koneen rakenteena on pelti-villa-pelti. Yhteensä noin 100 mm. 
 Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on F7. Tuloilmasuodattimet havaittiin normaalitason 

likaiseksi. Kiinteistönhoitajan mukaan suodattimet vaihdetaan kahdesti vuoteen kevään siitepö-
lyjakson ja syksyn hyönteisjakson jälkeen. Tuloilmasuodattimien kiinnitys ja tiivisteet todettiin hy-
väkuntoiseksi, koneessa ei todettu suodattimen ohivuotoja. Suodattimen jälkeen tuloilmakone 
todettiin puhtaaksi. 

 Logiikassa toimii jo vanhentuneet Siemens ja Unitronics osittain rinnakkain ja niiden korjaus on 
ollut kiinteistöhoitajan mukaan hankalaa.  

 Liikuntasalin ilmanvaihdon ohjaus ei toimi automaatilla, vaan tehostus tulee hoitaa manuaalisesti 
nappia painamalla liikuntasalista.  

 TK3 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
 Poistoilmapuolen ääniloukussa havaittiin reilusti pölyä.  
 PK 3.1 poistoilmapuhaltimen ympärillä havaittiin öljyvuotoa ja rasvaa.  
 Tuloilmakammion vesilukossa havaittiin orgaanista ainesta. Vesilukko havaittiin kuivaksi se on 

kuitenkin putkitettu läheiseen lattiakaivoon.  
 Kiinteistöhoitajan mukaan tuloilmasulkupellit eivät sulje enää kunnolla, vaan rattaat hyppäävät 

hieman yli ja pelti osittain auki. 
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Kuva 280. TK3/PK3.1 palvelee liikuntasalia ja niiden 
pukuhoneita. 

Kuva 281. Tuloilmakammio havaittiin puhtaaksi.  

  

Kuva 282. Tuloilmapuhallin havaittiin 
normaaliskuntoiseksi.  

Kuva 283. Tuloilmapuolen ääniloukut havaittiin 
normaalikuntoiseksi. 

  

Kuva 284. Sulkupellin  ja tuloilmasuodattimien 
välisessä kammiossa havaittiin kuolleita hyönteisiä.  

Kuva 285. Koneen lämmöntalteenottona on pyörivä 
lämmönsiirtokiekko.  
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Kuva 286. Poistoilmasuodattimien liittymissä ei 
havaittu ohivuotoja.  

Kuva 287. Poistoilmasuodattimien liitokset olivat 
tiiviit. 

  

Kuva 288. Poistoilmapuhaltimessa havaittiin 
öljyvuotoa.  

Kuva 289. Öljyä on kertynyt puhallinkammioon. 

  

Kuva 290. Poistoilmapuhaltimin siivekkeissä oli myös 
havaittavissa öljyä.  

Kuva 291. Poistopuolen ääniloukuissa havaittiin 
tavanomaista enemmän pölyä. 
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11.4 TK4/PK4.1 

Tulo -poistoilmanvaihtokone TK4/PK4.1 sijaitsee C-osan teknisessä tilassa vesikatolla. Koneiden pal-
velualueena on ruokalan käytävä. Koneet ovat vuodelta 2002 ja niiden välillä on pyörivä lämmöntal-
teenottokiekko.  Raitisilma otetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikaton päältä teknisen tilan 
pohjoissivulta.  Jäteilma johdetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikatolle teknisen tilan etelä-
puolelle.  
 
Havainnot: 

 Lumisiepparissa havaittiin kasvavan sammalta. Sammal voi tuoda mikrobipitoista ilmaa IV-konee-
seen.  

 IV-koneen rakenteena on pelti-villa-pelti. Yhteensä noin 100 mm. 
 Tuloilmakammiossa havaittiin orgaanista ainesta mm. lehtiä ja veden aiheuttamia jälkiä. Vesi voi 

mahdollistaa mikrobikasvuston olosuhteet. 
 Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on F7. Tuloilmasuodattimet havaittiin normaalitason 

likaiseksi. Kiinteistönhoitajan mukaan suodattimet vaihdetaan kahdesti vuoteen kevään siitepö-
lyjakson ja syksyn hyönteisjakson jälkeen. Tuloilmasuodattimien kiinnitys ja tiivisteet todettiin hy-
väkuntoiseksi, koneessa ei todettu suodattimen ohivuotoja. Suodattimen jälkeen tuloilmakone 
todettiin puhtaaksi. 

 Logiikassa toimii jo vanhentuneet Siemens ja Unitronics osittain rinnakkain ja niiden korjaus on 
ollut kiinteistöhoitajan mukaan hankalaa.  

 TK4 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
 Poistoilmapuolen ääniloukussa havaittiin reilusti pölyä. Koneen palvelualueena oleva ruokalan 

käytävä oli tutkimushetkellä lähellä remonttialuetta, joten pölyä on voinut kulkeutua tilasta IV-
koneseen.   

 PK 4.1 poistoilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan. Puhaltimen 
siivissä havaittiin kuitenkin reilusti pölyä. 

 Tuloilmakammion vesilukossa havaittiin orgaanista ainesta. Vesilukko havaittiin kuivaksi se on 
kuitenkin putkitettu läheiseen lattiakaivoon.  

 Kiinteistöhoitajan mukaan tuloilmasulkupellit eivät sulje enää kunnolla, vaan rattaat hyppäävät 
hieman yli ja pelti osittain auki. 
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Kuva 292. TK4/PK4.1 palvelualueena on ruokalan 
käytävä.  

Kuva 293. Tuloilmakammiossa havaittiin orgaanista 
ainesta mm. lehtiä ja veden aiheuttamia jälkiä. Vesi voi 
mahdollistaa mikrobikasvuston olosuhteet 

  

Kuva 294. TK4/PK4.1 välinen 
lämmöntalteenottokiekko havaittiin 
normaalikuntoiseksi.  

Kuva 295. LTO kiekon harjakset olivat suorassa ja 
turhaa hankausta ei pääse syntymään.  

  

Kuva 296. TK4 jälkilämmityspatteri havaittiin 
normaalikuntoiseksi.  

Kuva 297. TK4 tuloilmapuhallin havaittiin 
normaalikuntoiseksi. 
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Kuva 298. Poistopuolen ääniluokussa havaittiin 
tavanomaista enemmän pölyä 

Kuva 299. Poistopuolen ääniloukussa havaittiin pölyä. 

  

Kuva 300. Poistilmasuodattimet havaittiin puhtaaksi. Kuva 301. Poistilmapuhaltimen siivekkessä havaittiin 
pölyä.  

  

Kuva 302. IV-koneen alla on kumitassut 
tärinänvaimentimena.  

Kuva 303. Kondenssivedet on viemäröity läheiseen 
lattiakaivoon.  
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11.5 TK5/PK5.1 

Tulo -poistoilmanvaihtokone TK5/PK5.1 sijaitsee C-osan teknisessä tilassa vesikatolla. Koneiden pal-
velualueena on kotitalous-, tekstiilityö- ja teknisentyönluokat. Koneet ovat vuodelta 2002 ja niiden vä-
lillä on ristivirtalämmöntalteenottokenno.  Raitisilma otetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesi-
katon päältä teknisen tilan pohjoissivulta.  Jäteilma johdetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan ve-
sikatolle teknisen tilan eteläpuolelle.  
 
Havainnot: 

 Lumisiepparissa havaittiin kasvavan sammalta. Sammal voi tuoda mikrobipitoista ilmaa IV-konee-
seen.  

 IV-koneen rakenteena on pelti-villa-pelti. Yhteensä noin 100 mm. 
 Tuloilmakammiossa havaittiin orgaanista ainesta mm. lehtiä ja veden aiheuttamia jälkiä. Vesi voi 

mahdollistaa mikrobikasvuston olosuhteet. 
 Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on F7. Tuloilmasuodattimet havaittiin normaalitason 

likaiseksi. Kiinteistönhoitajan mukaan suodattimet vaihdetaan kahdesti vuoteen kevään siitepö-
lyjakson ja syksyn hyönteisjakson jälkeen. Tuloilmasuodattimien kiinnitys ja tiivisteet todettiin hy-
väkuntoiseksi, koneessa ei todettu suodattimen ohivuotoja. Suodattimen jälkeen tuloilmakone 
todettiin puhtaaksi. 

 Logiikassa toimii jo vanhentuneet Siemens ja Unitronics osittain rinnakkain ja niiden korjaus on 
ollut kiinteistöhoitajan mukaan hankalaa.  

 TK5 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
 Poistoilmapuolen ääniloukkussa havaittiin pölyä. 
 PK 5.1 poistoilmapuhalllin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan. Kammiossa 

todettiin kuitenkin veden aiheuttamia jälkiä. 
 Tuloilmakammion vesilukossa havaittiin orgaanista ainesta. Vesilukko havaittiin kuivaksi ja se on 

putkitettu läheiseen lattiakaivoon.  
 Kiinteistöhoitajan mukaan tuloilmasulkupellit eivät sulje enää kunnolla, vaan rattaat hyppäävät 

hieman yli ja pelti osittain auki. 
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Kuva 304. TK5/PK5.1 palvelualueena on kotitalous-, 
tekstiilityö- ja teknisentyönluokat. 

Kuva 305. Sulkupellin jälkeen tuloilmakammion 
loppuosassa havaittiin kuolleita hyönteisiä. 

  

Kuva 306. Tuloilmasuodatinkammiossa havaittiin 
veden aiheuttamia jälkiä.  

Kuva 307. Tuloilmasuodattimissa ei havaittu 
ohivuotoja. 

 
 

Kuva 308. Tuloilmasuodattimien välit oli teipattu. Kuva 309. Poistoilmapuoli 
lämmöntalteenottokennosta.  
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Kuva 310. Poistopuolen ääniloukussa havaittiin pölyä.  Kuva 311. Lämmöntalteenotto on toteutettu 
ristivirtalevylämmönsiirtimellä. 

  

Kuva 312. Lämmöntalteenottokennon jäteilmapuolella 
havaittiin runsaasti veden aiheuttamia jälkiä. 

Kuva 313. Poistoilmapuhallin havaittiin normaalisti 
toimivaksi.  

  

Kuva 314. Kondenssiviemärissä on tehty vesilukko 
mutkan avulla.  

Kuva 315. Kondenssiviemäri on viemäröity läheiseen 
lattiakaivoon.  
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11.6 TK6 

Tuloilmanavaihtokone TK6 sijaitsee C-osan teknisessä tilassa vesikatolla. Koneen palvelualueena on 
keittiö. Kone on vuodelta 2002. Raitisilma otetaan teknisen tilan ulkoseinästä C-osan vesikaton päältä 
teknisen tilan pohjoissivulta.  Jäteilma johdetaan erillispoistojen kautta suoraan vesikatolle.  
 
Havainnot: 

 Lumisiepparissa havaittiin kasvavan sammalta.  
 IV-koneen rakenteena on pelti-villa-pelti. Yhteensä noin 100 mm. 
 Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on F7. Tuloilmasuodattimet havaittiin normaalitason 

likaiseksi. Kiinteistönhoitajan mukaan suodattimet vaihdetaan kahdesti vuoteen kevään siitepö-
lyjakson ja syksyn hyönteisjakson jälkeen. Tuloilmasuodattimien kiinnitys ja tiivisteet todettiin hy-
väkuntoiseksi, koneessa ei todettu suodattimen ohivuotoja. Suodattimen jälkeen tuloilmakone 
todettiin puhtaaksi. 

 Logiikassa toimii jo vanhentuneet Siemens ja Unitronics osittain rinnakkain ja niiden korjaus on 
ollut kiinteistöhoitajan mukaan hankalaa.  

 TK6 tuloilmapuhallin havaittiin hyvin toimivaksi laakeroinniltaan ja voitelultaan.   
 Kiinteistöhoitajan mukaan tuloilmasulkupellit eivät sulje enää kunnolla, vaan rattaat hyppäävät 

hieman yli ja pelti osittain auki. 
 

  

Kuva 316. TK6 palvelualueena on keittiö.  Kuva 317. Tuloilmasuodattimissa ei havaittu 
ohivuotoja. 

  
Kuva 318. Tuloilmapuhallin havaittiin normaalisti 
toimivaksi.   

Kuva 319. Puhaltimen jälkeiset ääniloukut havaittiin 
puhtaaksi.   
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Sisäilmatalo Kärki Oy 
Kuopiossa 10.10.2018 
 
 
 
Miikka Kronqvist  Teemu Kuitunen 
Asiantuntija, RI   tutkimusavustaja 
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 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (8/2016), Valvira 
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 Sisäilmastoluokitus 2008 
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Liitteet  

Paikannuspiirustus, rakenneavaukset 
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LIITE: LÄMPÖTILA JA SUHTEELLINEN KOSTEUS 

 

1. Lämpötila ja suhteellinen kosteus opettajien huone 101 6.-13.9.2018 

 
2. Lämpötila ja suhteellinen kosteus luokka 135 6.-13.9.2018 
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3. Lämpötila ja suhteellinen kosteus luokka 138 14.-20.9.2018 
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4. Lämpötila ja suhteellinen kosteus ruokala 143 14.-20.9.2018 
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5. Lämpötila ja suhteellinen kosteus luokka 163 6.-13.9.2018 

 
6. Lämpötila ja suhteellinen kosteus luokka 204 14.-20.9.2018 
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7. Lämpötila ja suhteellinen kosteus luokka 217 14.-20.9.2018 
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LIITE: HIILIDIOKSIDI 

 

1. Hiilidioksidiseuranta opettajien huone 101 7.-13.9.2018 

 

2. Hiilidioksidiseuranta luokka 135 7.-13.9.2018 

 



  8.10.2018 
 

 

 

3. Hiilidioksidiseuranta luokka 138 14.-20.9.2018 

 

4. Hiilidioksidiseuranta ruokala 143 14.-20.9.2018 

 

 

 

 

 



  8.10.2018 
 

5. Hiilidioksidiseuranta luokka 204 14.-20.9.2018 

 
6. Hiilidioksidiseuranta luokka 217 14.-20.9.2018 

 



8.10.2018 

 
LIITE: PAINE-EROSEURANTA  

 

1. Paine-eroseuranta luokka 135/ulkoilma 7.-13.9.2018 
 

 
2. Paine-eroseuranta luokka 138/ulkoilma 14.-20.9.2018 

 

 
 
 
 



8.10.2018 

 
3. Paine-eroseuranta ruokala 143/ulkoilma 6.-11.9.2018 

 
4. Paine-eroseuranta luokka 204/ulkoilma 20.-26.9.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.10.2018 

 
 

5. Paine-eroseuranta luokka 217/ulkoilma 20.-26.9.2018 

 
 



KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI

Opintie 2

16600 Järvelä

23. heinäkuuta 2018



Tutkijat:

Sertifikaatti nro: VTT-C-6775-24-11

Mittalaitteet:
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raportti MK2018-109

Teemu Kaitala
Sisäilmatalo Kärki Oy
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Opintien koulu, Kärkölä

NÄYTTEENOTTAJA:
Näytteet on ottanut Teemu Kaitala, Sisäilmatalo Kärki Oy, 4.7.2018 ja ne on vastaanotettu laboratorioon 6.7.2018.

ANALYYSIT:
Näytteet on otettu geeliteipille pinnoille laskeutuneesta pölystä. Laboratoriossa näytteistä laskettiin
valomikroskooppia käyttäen yli 20 μm (mikrometriä) pituiset teolliset mineraalikuidut.

MITTAUSEPÄVARMUUS:
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on 26 %.

TULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.

NÄYTE LASKEUMA-AIKA KUITUA/CM² MUITA HUOMIOITA LAB. TUNNUS
1 Luokka 128 14vrk 0.5 MK180425

2 Luokka 126 14vrk 0.1 MK180426

3 Opettajanhuone 101 14vrk <mr MK180427

4 Luokka 208 14vrk <mr MK180428

5  Luokka 205 14vrk <mr MK180429

6 Luokka 203 14vrk <mr MK180430

7 Aula 224 14vrk <mr MK180431

8 Luokka 163 14vrk 0.1 MK180432

9 Ruokasali 143 14vrk 0.1 MK180433

10 Kirjasto 140 14vrk 0.4 MK180434

TULKINTA:
Asumisterveysasetuksen mukaan teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylaskeumassa on
0,2 kuitua/cm² (Asumisterveysasetus 2015). Työterveyslaitoksen ohjearvo teollisille mineraalikuiduille toimistojen
kahden viikon pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm² (Salonen ym. 2011). Mikäli ohjearvo ylittyy, on tarpeen selvittää
kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseen.

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 0,1 kuitua /cm².

Kuopiossa, 12.7.2018
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raportti MK2018-109

Helena Rintala

Mikrobioni Oy

VIITTEET:
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III Asumisterveysasetus § 14-19. Valvira ohje 8/2016.

Salonen H. ym. Toimiston sisäilman tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere 2011.
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raportti RM2018-784
Korvataan raportti RM2018-784, 26.7.2018

Miikka Kronqvist
Sisäilmatalo Kärki Oy
Rekkatie 3
80100 Joensuu

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
2319

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Teemu Kuitunen, Miikka Kronqvist ja Simo Mutanen, Sisäilmatalo Kärki
Oy, 9.7.2018 ja 10.7.2018. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon 12.7.2018, lisänäytteet 13.7.2018 ja viljelty
12.7.2018 ja 13.7.2018.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet
tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

TULOKSEN TULKINTA:
Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa.

tulkinta tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: + JA 
- bakteerien pesäkemäärä: + JA 
- korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet)

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: ++ TAI 
- vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) TAI 
- bakteerien pesäkemäärä: +++

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: +++ TAI 
- sädesienipesäkemäärä: +++

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.
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raportti RM2018-784
Korvataan raportti RM2018-784, 26.7.2018

MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka
ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan.
Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa.

YHTEENVETO TULOKSISTA:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty
raportin lopussa.

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
A1.M1, Mineraalivilla, A1. Pohjakerros.

ampumarata. US Lp+ 2100 mm

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materiaalissa

A1.M2, Mineraalivilla, A1. Pohjakerros.

ampumarata. US Lp+ 1800 mm

homeet alle määritysrajan, vähän

bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

A1.M3 , Mineraalivilla, A1. Pohjakerros.

ampumarata. US Lp+ 2100 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

A2.M4, Mineraalivilla, A2. Pohjakerros.

Varasto 046. US Lp+ 1800 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

A2.M5, Mineraalivilla, A2. Pohjakerros.

Varasto 046. US Lp+ 2100 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

A1.M7, Toja, A1. Sokkelihalkaisu.

länsiseinä. Mp+ 0

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

A1.M8, Toja, A1. Sokkelihalkaisu.

länsiseinä. Mp+ 500 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

Vähän bakteereita (kts. lisätiedot)

selvä mikrobikasvu materiaalissa

A1.M9, Toja, A1. Sokkelihalkaisu.

länsiseinä. Mp- 100 mm

vähän homeita, bakteerit alle

määritysrajan (kts. lisätiedot)

ei mikrobikasvua materiaalissa
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raportti RM2018-784
Korvataan raportti RM2018-784, 26.7.2018

A1.M10, Toja, A1. Sokkelihalkaisu.

länsiseinä. Mp+ 700 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

A1.M11, Toja, A1. Sokkelihalkaisu.

länsiseinä. Mp+ 150 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

A2.M12, Toja, A2. 1.krs. VP. tila 108. US

vierestä. Lp- 90 mm

homeet alle määritysrajan. Vähän

bakteereita, indikaattorimikrobia vain

yksittäinen pesäke (kts. lisätiedot)

ei mikrobikasvua materiaalissa

A2.M13, Toja, A2. 1.krs. VP. tila 108.

keskilattia. Lp- 150 mm

homeet ja bakteerit alle määritysrajan

(kts. lisätiedot)

ei mikrobikasvua materiaalissa

A2.M14, Mineraalivilla, A2. 2.krs. VP.

laajennusosan käytävä. Lp- 100 mm

homeet alle määritysrajan, vähän

bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

A2.M15, Mineraalivilla, A2. 2.krs. VP. tila

201. US vierestä. Lp- 70 mm

kohtalaisesti homeita,

indikaattorimikrobeita. Vähän bakteereita

(kts. lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

B0.M1, Pahvi/kovalevy, B. Pohjakerros.

AP. EPS-eristeen alta. Lp- 100 mm

paljon homeita ja bakteereita,

indikaattorimikrobeita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

B1.M1, Rakennuspaperi, B1 vanha osa.

1.krs. VP. US vierestä. Lp- 80 mm

vähän homeita, indikaattorimikrobia

yksittäinen pesäke. Bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

B1.M2, Toja, B1 vanha osa. 1.krs. VP. US

vierestä. Lp- 90 mm

kohtalaisesti homeita, bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

B1.M3, Toja, B1 vanha osa. 1.krs. VP.

keskilattia. Lp- 90 mm

kohtalaisesti homeita, bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

A1.M16, Toja, A1. 1.krs. VP. käytävä. Lp-

100 mm

vähän homeita ja bakteereita (kts.

lisätiedot)

ei mikrobikasvua materiaalissa

A2.M17, Mineraalivilla, A2. 2.krs. US. tila

205. Lp+ 620 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa
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raportti RM2018-784
Korvataan raportti RM2018-784, 26.7.2018

A1.M18, Mineraalivilla, A1. 2.krs. YP

alapuolinen eriste (alakattotila). käytävä

215

homeet alle määritysrajan, vähän

bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

A1.M19, Mineraalivilla, A1. 2.krs. YP

alapuolinen eriste (alakattotila). käytävä

213

vähän homeita, bakteerit alle

määritysrajan

ei mikrobikasvua materiaalissa

C.M1, Mineraalivilla, C. YP. paperien väli.

alemman paperin päältä

paljon homeita, vähän bakteereita selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M2, Mineraalivilla, C. YP. paperien väli.

ylemmän paperin alta

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Lisätietoja:
Näyte A2.M15 on otettu 12.7.2018.

Näytteiden A1.M8 ja A2.M15 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosyhteenvetoon ja A2M15
osalta myös johtopäätökseen.

Näytemateriaaleja näytteistä A1.M9, A2.M12, A2M13, A1.M16 tarkasteltiin myös suoraan valomikroskoopilla.
Tarkastelussa ei todettu yhtenäisiä mikrobikasvuun viittaavia rakenteita, rihmastoa eikä itiöitä. Yksittäisten itiöiden
ja rihmastopätkien havaitseminen valomikroskooppisesti voi olla vaikeaa.

Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa materiaaleissa voi esiintyä huomattavia määriä mikrobeja,
mikä ei aina ole seurausta materiaalien kastumisesta ja sitä seuranneesta mikrobikasvusta, vaan esimerkiksi
ilmavirtojen mukana kertyneistä ulkoilman mikrobeista tai materiaalin maaperäkontaktista aiheutuneesta
kontaminaatiosta. Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

Kuopiossa, 20.8.2018

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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raportti RM2018-784
Korvataan raportti RM2018-784, 26.7.2018

ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit)
+ alle 30 alle 20 alle 75
++ 30-49 ---- ----
+++ 50 tai yli 20 tai yli 75 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: A1.M1, Mineraalivilla, A1. Pohjakerros. ampumarata. US Lp+ 2100 mm (tutkimustunnus: RM184288)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + muut bakteerit +
steriilit + *sädesienet <mr

Näyte: A1.M2, Mineraalivilla, A1. Pohjakerros. ampumarata. US Lp+ 1800 mm (tutkimustunnus: RM184289)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä +

muut bakteerit +
*sädesienet <mr

Näyte: A1.M3 , Mineraalivilla, A1. Pohjakerros. ampumarata. US Lp+ 2100 mm (tutkimustunnus:
RM184290)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +(4) muut bakteerit +
Penicillium sp. + *sädesienet <mr
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Näyte: A2.M4, Mineraalivilla, A2. Pohjakerros. Varasto 046. US Lp+ 1800 mm (tutkimustunnus: RM184291)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + +++ Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + muut bakteerit +
*Eurotium sp. +(1) *sädesienet <mr
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +++(T)

Näyte: A2.M5, Mineraalivilla, A2. Pohjakerros. Varasto 046. US Lp+ 2100 mm (tutkimustunnus: RM184292)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä +
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +(5) muut bakteerit +
Cladosporium sp. + *sädesienet <mr

Näyte: A1.M7, Toja, A1. Sokkelihalkaisu. länsiseinä. Mp+ 0 (tutkimustunnus: RM184294)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + + muut bakteerit <mr
steriilit + + *sädesienet +(1)
Penicillium sp. + +
*Ulocladium sp. +(1)
*Sphaeropsidales ryhmä +(1)

Näyte: A1.M8, Toja, A1. Sokkelihalkaisu. länsiseinä. Mp+ 500 mm (tutkimustunnus: RM184295)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + +++ Kokonaismäärä +++
Cladosporium sp. + +++ muut bakteerit +
Penicillium sp. + + *sädesienet +++(24)
steriilit +
Alternaria sp. +
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen sädesienitulos voi olla + (< 20 pmy/alusta).
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Näyte: A1.M9, Toja, A1. Sokkelihalkaisu. länsiseinä. Mp- 100 mm (tutkimustunnus: RM184296)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä <mr
Cladosporium sp. +

Näyte: A1.M10, Toja, A1. Sokkelihalkaisu. länsiseinä. Mp+ 700 mm (tutkimustunnus: RM184297)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + + muut bakteerit +
Penicillium sp. + *sädesienet +(4)
*Aspergillus versicolor +(1) +(1)
steriilit + +
hiivat +

Näyte: A1.M11, Toja, A1. Sokkelihalkaisu. länsiseinä. Mp+ 150 mm (tutkimustunnus: RM184298)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä ++ +++ Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. ++ +++ muut bakteerit +
Penicillium sp. + *sädesienet +(1)
steriilit + +
*Sphaeropsidales ryhmä +(2)

Näyte: A2.M12, Toja, A2. 1.krs. VP. tila 108. US vierestä. Lp- 90 mm (tutkimustunnus: RM184299)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä +

muut bakteerit <mr
*sädesienet +(1)
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Näyte: A2.M13, Toja, A2. 1.krs. VP. tila 108. keskilattia. Lp- 150 mm (tutkimustunnus: RM184300)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä <mr

Näyte: A2.M14, Mineraalivilla, A2. 2.krs. VP. laajennusosan käytävä. Lp- 100 mm (tutkimustunnus:
RM184301)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä +

muut bakteerit +
*sädesienet <mr

Näyte: A2.M15, Mineraalivilla, A2. 2.krs. VP. tila 201. US vierestä. Lp- 70 mm (tutkimustunnus: RM184302)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + +++ Kokonaismäärä +
steriilit + ++ muut bakteerit +(YK)
*Aspergillus sydowii +(7) *sädesienet +(12)
*Chaetomium sp. +(2) +(3)
*Scopulariopsis sp. +(1)
Penicillium sp. +
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos DG18-alustalla voi olla ++ (< 50 pmy/alusta).

Näyte: B0.M1, Pahvi/kovalevy, B. Pohjakerros. AP. EPS-eristeen alta. Lp- 100 mm (tutkimustunnus:
RM184303)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Aspergillus ochraceus ++(38) muut bakteerit +++
Penicillium sp. +++ ++ *sädesienet +++(T)
*Aspergillus versicolor +++(T) +++(T)
Emmonsia sp. +++ +++
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Näyte: B1.M1, Rakennuspaperi, B1 vanha osa. 1.krs. VP. US vierestä. Lp- 80 mm (tutkimustunnus:
RM184304)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +(YK)
*Ulocladium sp. +(1) *sädesienet +++(T)

Näyte: B1.M2, Toja, B1 vanha osa. 1.krs. VP. US vierestä. Lp- 90 mm (tutkimustunnus: RM184305)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä ++ ++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + ++ muut bakteerit +
Geotrichum sp. + *sädesienet +++(T)
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos M2-alustalla voi olla + (< 30 pmy/alusta).

Näyte: B1.M3, Toja, B1 vanha osa. 1.krs. VP. keskilattia. Lp- 90 mm (tutkimustunnus: RM184306)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä ++ ++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. ++ ++ muut bakteerit +

*sädesienet +++(T)
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos DG18-alustalla voi olla + (< 30 pmy/alusta).

Näyte: A1.M16, Toja, A1. 1.krs. VP. käytävä. Lp- 100 mm (tutkimustunnus: RM184307)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä +
Penicillium sp. + muut bakteerit +

*sädesienet <mr
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Näyte: A2.M17, Mineraalivilla, A2. 2.krs. US. tila 205. Lp+ 620 mm (tutkimustunnus: RM184308)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + muut bakteerit +

*sädesienet +(10)

Näyte: A1.M18, Mineraalivilla, A1. 2.krs. YP alapuolinen eriste (alakattotila). käytävä 215 (tutkimustunnus:
RM184309)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä +

muut bakteerit +
*sädesienet <mr

Näyte: A1.M19, Mineraalivilla, A1. 2.krs. YP alapuolinen eriste (alakattotila). käytävä 213 (tutkimustunnus:
RM184310)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä <mr
steriilit +

Näyte: C.M1, Mineraalivilla, C. YP. paperien väli. alemman paperin päältä (tutkimustunnus: RM184311)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + +++ Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + +++ muut bakteerit +
Penicillium sp. + *sädesienet <mr
steriilit +
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Näyte: C.M2, Mineraalivilla, C. YP. paperien väli. ylemmän paperin alta (tutkimustunnus: RM184312)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + muut bakteerit +
Penicillium sp. + + *sädesienet <mr
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +(4)
*Aspergillus fumigatus +(1)

VIITTEET:
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016.

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

Miikka Kronqvist
Sisäilmatalo Kärki Oy
PL 1199 (Microkatu 1)
70211  Kuopio

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
2319

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Teemu Kuitunen, Miikka Kronqvist ja Simo Mutanen, Sisäilmatalo Kärki
Oy, 11.7.2018 ja 12.7.2018. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon 13.7.2018, lisänäytteet 13.7.2018 ja viljelty
13.7.2018.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet
tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

TULOKSEN TULKINTA:
Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa.

tulkinta tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: + JA 
- bakteerien pesäkemäärä: + JA 
- korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet)

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: ++ TAI 
- vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) TAI 
- bakteerien pesäkemäärä: +++

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: +++ TAI 
- sädesienipesäkemäärä: +++

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.
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raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka
ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan.
Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa.

YHTEENVETO TULOKSISTA:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty
raportin lopussa.

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
C.M3, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu US. leukapalkin päältä. Mp+

3070 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M4, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 130 mm

vähän homeita, bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M5, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 310 mm

vähän hiivoja, bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M6, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu. ikkunan rive-eriste. alakarmin

alta. Mp+ 2300 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M7, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu (itäpäädyn). sokkelihalkaisu.

Mp- 50 mm

homeet alle määritysrajan. Paljon

bakteereita, indikaatorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

C.M8, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu (itäpäädyn). US. Mp+ 1000

mm

paljon homeita, bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M9, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu (itäpäädyn). US. Mp+ 200 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa
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Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

C.M10, Mineraalivilla, C. liikuntasali.

itäpääty. US. Mp+ 1100 mm

homeet alle määritysrajan, vähän

bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

C.M11, Mineraalivilla, C. liikuntasali.

itäpääty. US. Mp+ 250 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M12, Mineraalivilla, C. pukuhuone.

pohjoissivu US. leukapalkin päältä. Mp+

3040 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M13, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 100 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita (kts. lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

C. M14, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. US. Mp+ 420 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia (kts. lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

C.M15, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 100 mm

vähän homeita, bakteereissa paljon

sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M16, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. US. Mp+ 420 mm

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

C.M17, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. US. leukapalkin päältä. Mp+

2700 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M18, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. US. Mp+ 350 mm

kohtalaisesti homeita,

indikaattorimikrobeita. Vähän bakteereita

(kts. lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

C.M19, Mineraalivilla, C. tekninen työ.

eteläsivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 50 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Vähän bakteereita (kts. lisätiedot)

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C. M20, Mineraalivilla, C. 2. krs. ruokala

eteläsivu. B-pääty. US. Mp+ 800 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C. M21, Mineraalivilla, C. 2.krs. ruokala

eteläsivu. B-pääty. US. Mp+ 100 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M22, Mineraalivilla, C. 2. krs. ruokala

eteläsivu. keskiosa . US. Mp+ 150 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa
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C.M23, Mineraalivilla, C. 2. krs. ruokala

eteläsivu. keskiosa . US. Mp+ 800 mm

paljon homeita ja bakteereita,

indikaattorimikrobeita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M24, Mineraalivilla, C. 2.krs. ruokala

eteläsivu. D-pääty. US. Mp+ 100 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

C.M25, Mineraalivilla, C. 2.krs. ruokala

eteläsivu. D-pääty. US. Mp+ 800 mm

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

Bakteereissa paljon sädesieniä

selvä mikrobikasvu materiaalissa

vähän homeita, mutta

indikaattorimikrobeita. Bakteerit alle

määritysrajan

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Lisätietoja:
A1.M20 on otettu 9.7.2018, joten näytettä ei ole viljelty suositellussa ajassa (Asumisterveysasetuksen
soveltamisohje).

Näytteiden C.M13, C.M14, C.M18 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosyhteenvetoon ja
johtopäätökseen ja näytteen C.M19 osalta tulosyhteenvetoon. Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot
myös teknisistä havainnoista.

Kuopiossa, 20.8.2018

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit)
+ alle 30 alle 20 alle 75
++ 30-49 ---- ----
+++ 50 tai yli 20 tai yli 75 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: C.M3, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu US. leukapalkin päältä. Mp+ 3070 mm
(tutkimustunnus: RM184438)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Aspergillus versicolor +(6) +(7) muut bakteerit +
Penicillium sp. +++ +++ *sädesienet +++(T)

Näyte: C.M4, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 130 mm (tutkimustunnus:
RM184439)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä +++
steriilit + muut bakteerit +

*sädesienet +++(T)

Näyte: C.M5, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 310 mm (tutkimustunnus:
RM184440)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä +++
hiivat + muut bakteerit <mr

*sädesienet +++(T)
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Näyte: C.M6, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu. ikkunan rive-eriste. alakarmin alta. Mp+ 2300 mm
(tutkimustunnus: RM184441)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +
Penicillium sp. ++ +++ muut bakteerit +(YK)
steriilit + *sädesienet <mr
Aspergillus- ryhmä Nigri + +
*Aspergillus fumigatus +(2)
*Eurotium sp. +(1)
Cladosporium sp. +++ +++

Näyte: C.M7, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu (itäpäädyn). sokkelihalkaisu. Mp- 50 mm
(tutkimustunnus: RM184442)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä +++

muut bakteerit +++
*sädesienet +(6)

Näyte: C.M8, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu (itäpäädyn). US. Mp+ 1000 mm (tutkimustunnus:
RM184443)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
Cladosporium sp. + muut bakteerit +(YK)
Penicillium sp. +++ +++ *sädesienet +++(T)
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

Näyte: C.M9, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu (itäpäädyn). US. Mp+ 200 mm (tutkimustunnus:
RM184444)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. ++ +++ muut bakteerit +(YK)
Cladosporium sp. + *sädesienet +++(T)
Rhizopus sp. +
steriilit +
*Engyodontium sp. +++(T) +++(T)
*Aspergillus versicolor +++(T) +++(T)
*Acremonium sp. +++(T)

Näyte: C.M10, Mineraalivilla, C. liikuntasali. itäpääty. US. Mp+ 1100 mm (tutkimustunnus: RM184445)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä +

muut bakteerit +(YK)
*sädesienet <mr

Näyte: C.M11, Mineraalivilla, C. liikuntasali. itäpääty. US. Mp+ 250 mm (tutkimustunnus: RM184446)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Aspergillus versicolor +(6) ++(37) muut bakteerit +(YK)
Absidia sp. + *sädesienet +++(T)
Penicillium sp. +
*Engyodontium sp. +++(T) +++(T)

Näyte: C.M12, Mineraalivilla, C. pukuhuone. pohjoissivu US. leukapalkin päältä. Mp+ 3040 mm
(tutkimustunnus: RM184447)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Aspergillus versicolor +++(T) +++(T) muut bakteerit +(YK)
Penicillium sp. +++ +++ *sädesienet +++(T)
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

Näyte: C.M13, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 100 mm (tutkimustunnus:
RM184448)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++
Cladosporium sp. + muut bakteerit +
*Eurotium sp. +(2) *sädesienet +++(20)
steriilit +
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen sädesienitulos voi olla + (< 20 pmy/alusta).

Näyte: C. M14, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. US. Mp+ 420 mm (tutkimustunnus: RM184449)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +++
Cladosporium sp. + *sädesienet +++(20)
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen sädesienitulos voi olla + (< 20 pmy/alusta).

Näyte: C.M15, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 100 mm (tutkimustunnus:
RM184450)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +(YK)

*sädesienet +++(T)

Näyte: C.M16, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. US. Mp+ 420 mm (tutkimustunnus: RM184451)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
*Engyodontium sp. +(17) +(12) muut bakteerit +
Cladosporium sp. + + *sädesienet +(12)
Penicillium sp. + +
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

Näyte: C.M17, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. US. leukapalkin päältä. Mp+ 2700 mm
(tutkimustunnus: RM184452)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +
*Acremonium sp. +(15) muut bakteerit +(YK)
Syncephalastrum sp. + +(YK) *sädesienet +(4)
Penicillium sp. +++ +++

Näyte: C.M18, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. US. Mp+ 350 mm (tutkimustunnus: RM184453)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä ++ ++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +(YK)
Cladosporium sp. + + *sädesienet +++(21)
*Engyodontium sp. +(6) +(5)
*Eurotium sp. +(1) +(3)
*Aspergillus fumigatus +(2) +(1)
*Ulocladium sp. +(2)
steriilit +
Aspergillus- ryhmä Nigri +
*Aspergillus ustus +(1)
*Geomyces sp. +(1)
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen sädesienitulos voi olla + (< 20 pmy/alusta).

Näyte: C.M19, Mineraalivilla, C. tekninen työ. eteläsivu. sokkelihalkaisu. Mp+ 50 mm (tutkimustunnus:
RM184454)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Wallemia sp. +(11) muut bakteerit +(YK)
*Aspergillus versicolor +(3) +(2) *sädesienet +++(20)
*Eurotium sp. +(1)
*Aspergillus ochraceus +(1)
Aspergillus- ryhmä Nigri +
Penicillium sp. +++ +++
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +++(T)
Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen sädesienitulos voi olla + (< 20 pmy/alusta).
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

Näyte: C. M20, Mineraalivilla, C. 2. krs. ruokala eteläsivu. B-pääty. US. Mp+ 800 mm (tutkimustunnus:
RM184455)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä ++ +++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +
*Aspergillus versicolor +(4) +(19) *sädesienet +++(T)
*Aspergillus sydowii +(12) +(15)
*Aspergillus ochraceus +(8) +(10)
*Aspergillus ustus +(8) +(4)
Cladosporium sp. +
*Aspergillus fumigatus +(1)

Näyte: C. M21, Mineraalivilla, C. 2.krs. ruokala eteläsivu. B-pääty. US. Mp+ 100 mm (tutkimustunnus:
RM184456)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +
*Aspergillus sydowii +++(T) +++(T) *sädesienet +++(T)

Näyte: C.M22, Mineraalivilla, C. 2. krs. ruokala eteläsivu. keskiosa . US. Mp+ 150 mm (tutkimustunnus:
RM184457)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Aspergillus ustus +(15) +(17) muut bakteerit +(YK)
Penicillium sp. + + *sädesienet +++(T)
Aspergillus- ryhmä Nigri +
*Aspergillus sydowii +++(T) +++(T)

Näyte: C.M23, Mineraalivilla, C. 2. krs. ruokala eteläsivu. keskiosa . US. Mp+ 800 mm (tutkimustunnus:
RM184458)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + + muut bakteerit +++
*Aspergillus sydowii +++(T) +++(T) *sädesienet +++(T)
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti RM2018-801
Korvataan raportti RM2018-801, 27.7.2018

Näyte: C.M24, Mineraalivilla, C. 2.krs. ruokala eteläsivu. D-pääty. US. Mp+ 100 mm (tutkimustunnus:
RM184459)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
*Aspergillus ustus +(5) muut bakteerit <mr
Penicillium sp. + + *sädesienet +++(T)
*Aspergillus sydowii +++(T) +++(T)

Näyte: C.M25, Mineraalivilla, C. 2.krs. ruokala eteläsivu. D-pääty. US. Mp+ 800 mm (tutkimustunnus:
RM184460)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +++
Aspergillus- ryhmä Nigri + muut bakteerit +(YK)
*Aspergillus sydowii +++(T) +++(T) *sädesienet +++(T)
Penicillium sp. +++ +++

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä <mr
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +(4)
*Geomyces sp. +(3)

VIITTEET:
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016.

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

Näyte: A1.M20, Mineraalivilla, Pohjakerros, ampumarata.US Lp+1800mm (tutkimustunnus: RM184461)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus



raportti AS2018-298

Miikka Kronqvist
Sisäilmatalo Kärki Oy
PL 1199 (Microkatu 1)
70211  Kuopio

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
2319

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Teemu Kuitunen, Miikka Kronqvist ja Simo Mutanen, Sisäilmatalo Kärki
Oy, 9.7.2018. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon 13.7.2018 ja analysoitu 17.7.2018.

ANALYYSIT:
Näytteistä valmistetut preparaatit tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Asbestikuidut tunnistettiin
alkuainekoostumuksen (SEM/EDS) perusteella.

TULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä

Alla olevassa tulostaulukossa asbestin esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
Ei havaittu asbestikuituja
Sisältää asbestia

NÄYTE MATERIAALI TULOSYHTEENVETO LISÄTIETOJA LAB. TUNNUS
1 varasto 045. putkieriste putkieriste ja piki Sisältää asbestia Krysotiili AS180733

2 opetusvälinevarasto

003. AP. Lp- 45 mm

pikisively Ei havaittu asbestikuituja AS180734

3 A1. pohjoissivu. US -

VP liittymä

pikisively Ei havaittu asbestikuituja AS180735

4 A1. pohjakerros.

varasto 045. US

länsisivu. Lp+ 150 mm 

pikisively Ei havaittu asbestikuituja AS180736

Kuopiossa, 17.7.2018

Mika Lindh

Mikrobioni Oy
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti AS2018-298

VIITTEET:
ISO 22262-1:2012 Air quality - Bulk materials, Part 1. Sampling and qualitative determination of asbestos in
commercial bulk materials
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti PA2018-046

Miikka Kronqvist
Sisäilmatalo Kärki Oy
PL 1199 (Microkatu 1)
70211  Kuopio

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
2319

NÄYTTEET:
Materiaalinäytteet on ottanut Teemu Kuitunen, Miikka Kronqvist ja Simo Mutanen, Sisäilmatalo Kärki Oy,
9.7.2018. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon 13.7.2018. Näytteet on analysoitu 19.7.2018.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteeseen lisättiin sisäinen standardi ja sitä uutettiin tolueenilla ultraäänihauteessa. Uutos suodatettiin
teflon-suodattimen läpi, jonka jälkeen se analysoitiin kaasukromatografialaitteistolla johon oli yhdistetty
massaselektiivinen detektori. Näytteestä analysoitiin 16 kpl yleisimpiä PAH-yhdisteitä.

Menetelmän yhdistekohtainen määritysraja on 1 mg/kg ja mittausepävarmuus keskimäärin 30 % (95 %
luotettavuustasolla).

TULOKSEN TULKINTA:
Vaarallisen jätteen PAH-pitoisuuden (16 yhdistettä) raja-arvo on 200 mg/kg (Rakennustieto Oy, Ratu 82-0381:
Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku).
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti PA2018-046

TULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä

Näyte: 1 putkieriste ja piki, varasto 045. putkieriste (tutkimustunnus: PA180088)

YHDISTE PITOISUUS (mg/kg
tuorepainoa)

Naftaleeni 5

Asenaftyleeni 550

Asenafteeni 26

Fluoreeni 13

Fenantreeni 730

Antraseeni 370

Fluoranteeni 2100

Pyreeni 1700

Bents(a)antraseeni 1800

Kryseeni 1800

Bentso(b)fluoranteeni 2800

Bentso(k)fluoranteeni 1100

Bentso(a)pyreeni 1500

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni 1300

Dibentso(a,h)antraseeni 320

Bentso(g,h,i)peryleeni 1300

Summa 17000

Näyte: 2 pikisively, opetusvälinevarasto 003. AP. Lp- 45 mm (tutkimustunnus: PA180089)

YHDISTE PITOISUUS (mg/kg
tuorepainoa)

Naftaleeni <1

Asenaftyleeni <1

Asenafteeni <1

Fluoreeni <1

Fenantreeni 19

Antraseeni <1

Fluoranteeni 6.6

Pyreeni 5.8

Bents(a)antraseeni 2.6

Kryseeni 3.9

Bentso(b)fluoranteeni 2.4

Bentso(k)fluoranteeni <1

Bentso(a)pyreeni 1.2

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <1

Dibentso(a,h)antraseeni <1

Bentso(g,h,i)peryleeni 1.4

Summa 46
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti PA2018-046

Näyte: 3 pikisively, A1. pohjoissivu. US - VP liittymä (tutkimustunnus: PA180090)

YHDISTE PITOISUUS (mg/kg
tuorepainoa)

Naftaleeni <1

Asenaftyleeni <1

Asenafteeni <1

Fluoreeni <1

Fenantreeni 4.9

Antraseeni <1

Fluoranteeni 1.3

Pyreeni 3.2

Bents(a)antraseeni 1.5

Kryseeni 4.8

Bentso(b)fluoranteeni 3

Bentso(k)fluoranteeni <1

Bentso(a)pyreeni 2

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <1

Dibentso(a,h)antraseeni <1

Bentso(g,h,i)peryleeni 3.2

Summa 28

Näyte: 4 pikisively, A1. pohjakerros. varasto 045. US länsisivu. Lp+ 150 mm  (tutkimustunnus: PA180091)

YHDISTE PITOISUUS (mg/kg
tuorepainoa)

Naftaleeni <1

Asenaftyleeni <1

Asenafteeni <1

Fluoreeni <1

Fenantreeni 17

Antraseeni <1

Fluoranteeni 3

Pyreeni 6.4

Bents(a)antraseeni 3.2

Kryseeni 4.9

Bentso(b)fluoranteeni 2.5

Bentso(k)fluoranteeni <1

Bentso(a)pyreeni 2

Indeno(1,2,3-c,d)pyreeni <1

Dibentso(a,h)antraseeni <1

Bentso(g,h,i)peryleeni 1.6

Summa 43
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.



raportti PA2018-046

Kuopiossa, 25.7.2018

Jani Mäkelä

Mikrobioni Oy

VIITTEET:
ISO 18287:2006, Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Gas chromatographic
method with mass spectrometric detection (GC-MS).
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Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.


