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1 TIIVISTELMÄ
Savion koulu koostuu kolmesta eri rakennusosasta: vanhan osa, jatko-osa ja laajennusosa. Vanhin
rakennusosa (vanhan osan eteläpääty) on tehty 1930-luvulla ja uusin vuonna 2001 (jatko-osan
pääty). Vanhan osan pohjoispääty sekä jatko-osa on rakennettu 1950-luvulla. Pinta-alallisesti suurin
laajennososa on tehty 1993. Suurempia peruskorjauksia on tehty 1997 ja 2001.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaikkien rakennusosien kuntoa ja niiden korjaustarvetta. Kaikkiin rakenteisiin tehtiin avauksia (52 kpl) ja näytteenottoja (46 kpl) sekä merkkiainekokeita (21 kpl).
Rakennuksen julkisivu tutkittiin ns. kopokartoituksella sekä aistinvaraisesti. Koko rakennukseen tehtiin laaja haitta-aine- ja asbestikartoitus. Koulun aukioloaikana seurattiin 20 eri tilan olosuhteita (hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus) ja painesuhteita ulkoilmaan nähden. Lisäksi tilojen sisäilmasta otettiin
kuitu- ja VOC-näyteitä (19/10 kpl).
Vanha osa ja jatko-osa ovat tiilirakenteisia. Vain vanhan osan 1950-luvun rakenteessa on ohut kaistale lasivillaa lämmöneristeenä, muuten ulkoseinät ovat massiivitiilisiä. Ulkoseinien riskikohtina on
ikkunatilkkeet, joissa on mikrobivauriota, etenkin julkisivun rappausvauriokohdissa. Välipohjat ovat
kaksoislaattarakenteisia; 1930-luvun osassa eristeenä on sekatäyttöä, joka voi vaurioitua etenkin
ulkoseinien ja vesipisteiden läheisyydessä. Alapohjarakenne on betonia, jonka alapuolella on osittain tyhjä tuulettumaton tila. Kaikissa rakenteissa on ilmavuotokohtia sisätiloihin; pohjakerroksen tilat
ovat lisäksi liian alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Jatko-osan alapohja on osin maanvastainen. Rakenteessa ei ole herkästi mikrobivaurioituvia materiaaleja. Entisen liikuntasalin alapohja on kuitenkin puurakenteinen ja sisältää mikrobivaurioitunutta
sekatäyttöä. Tämä rakenne on osittain alapohjaa ja osittain välipohjaa. Muuten jatko-osan välipohjat
ja väliseinät ovat betonirakenteisia. Jatko-osan yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa, mutta
tilasta ei ole ilmavuotoja sisätiloihin. Uudemman osan eristeenä on SPS-levyä. Uuden osan ala- ja
yläpohjasta on ilmavuotoja vanhan ulkoseinän liittymäkohdista.
Laajennososan kantavat rakenteet ovat betonia. Sokkelin lämmöneristeenä on EPS-levyä ja ulkoseinissä mineraalivillaa. Yläpohja on eristetty puhallusvillalla. Mikrobivauriota on sokkelin eristeessä.
Kaikista rakenneosista on ilmavuotoja paitsi yläpohjasta. Ylä- ja välipohjissa on epätiiviitä läpivientejä. Väestösuojan lattioissa sekä paikoin ensimmäisen kerroksen maanvastaisissa lattioissa on kosteusvaurioita. Keittiön kohdalla lattia on painunut ja lattiamaton ylösnosto on auennut.
Vanhan osan kiireellisin korjaus on julkisivurappauksen yksittäisen irtoamisvaarassa olevan kohdan
korjaus. Sisäilman kannalta kiireellisimmät korjaukset ovat ikkunoiden uusimiset ja ikkunasmyygien
ulkopuoliset korjaukset sekä alapohjan ja ulkoseinien tiiveyden parantamiset. Lisäksi wc-tilan 250
lattia tulee uusia vähintään vanhaan lautalattiaan asti sekä välipohjien ja seinien rakenneliittymät
tulee tiivistää.
Jatko-osan kiireellisimmät korjaukset ovat rappausvaurioiden korjaukset ikkunoiden läheisyydessä
sekä eri rakennusaikakausien liitoskohdissa. Ikkunat tulee tiivistää sisäpuolelta etenkin ne, joissa on
ollut rappausvaurioita. Laajennososan liitoskohdassa olevan putkikoteloinnin mikrobivaurioitunut mineraalivilla tulee uusia sekä puulattian mikrobivaurioitunut sekatäyttö tulee poistaa.
Laajennososan kiireellisin korjaus sokkelin ikkunoiden ja patterikannakointien tiivistykset. Ylä- ja välipohjien avoimet läpiviennit tulee myös tiivistää ja julkisivun rappausvauriot paikkakorjata.

-1-

Sisäilmatutkimus | Savion koulu
Työnumero: 500443

11.11.2020

Sisällysluettelo
1

TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................... - 1 -

2

KOHDETIEDOT ................................................................................................................... - 4 -

3

2.1

Kohteen tunnistetiedot .................................................................................................. - 4 -

2.2

Tutkimuksen ajankohta ................................................................................................. - 4 -

2.3

Työn kuvaus ja taustat .................................................................................................. - 4 -

2.4

Käytössä olleet asiakirjat .............................................................................................. - 5 -

2.5

Työn tarkoitus ............................................................................................................... - 5 -

TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT ....................................................................... - 5 3.1

Pintakosteusmittaukset ................................................................................................. - 5 -

3.2

Viiltomittaukset.............................................................................................................. - 6 -

3.3

Porareikämittaukset, betonin suhteellinen kosteus ........................................................ - 6 -

3.4

Painokosteusmittaukset ................................................................................................ - 6 -

3.5

Materiaalinäytteiden otto ............................................................................................... - 6 -

3.5.1

Mikrobinäytteet ...................................................................................................... - 6 -

3.6

Mineraalivillakuitulaskeumat ......................................................................................... - 7 -

3.7

Jatkuvatoimiset paine-eroseurannat ............................................................................. - 7 -

3.8

Sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi) .................................... - 7 -

3.9

VOC- sisäilmanäytteet .................................................................................................. - 8 -

3.10

Merkkiainekokeet .......................................................................................................... - 9 -

3.11

Julkisivututkimukset ...................................................................................................... - 9 -

4

Käytetty laitteisto .................................................................................................................. - 9 -

5

TUTKIMUKSET KOHTEESSA ........................................................................................... - 10 5.1

Vanha osa (1930- ja 1950-luvut) ................................................................................. - 10 -

5.1.1

Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät .................................................................. - 10 -

5.1.2

Ulkoseinät ja ikkunat ............................................................................................ - 15 -

5.1.3

Yläpohja .............................................................................................................. - 20 -

5.1.4

Välipohjat, väliseinät ja muut havainnot ............................................................... - 24 -

5.2

Jatko-osa ja yhdyskäytävä (1957 ja 2001) .................................................................. - 27 -

5.2.1

Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät .................................................................. - 27 -

5.2.2

Ulkoseinät ja ikkunat ............................................................................................ - 32 -

5.2.3

Yläpohja .............................................................................................................. - 36 -

5.2.4

Välipohjat, väliseinät ja muut havainnot ............................................................... - 39 -

5.3

Laajennososa (1993) .................................................................................................. - 42 -

5.3.1

Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät .................................................................. - 42 -

5.3.2

Ulkoseinät ja ikkunat ............................................................................................ - 48 -

-2-

Sisäilmatutkimus | Savion koulu
Työnumero: 500443

6

11.11.2020

5.3.3

Yläpohja .............................................................................................................. - 50 -

5.3.4

Muut havainnot ja johtopäätökset ........................................................................ - 52 -

OLOSUHDESEURANNAT SEKÄ KUITU- JA VOC-ilmaNÄYTTEET .................................. - 54 6.1

Paine-eroseurannat ja johtopäätökset ......................................................................... - 54 -

6.2

Olosuhdeseurannat (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi) ja johtopäätökset ...................... - 55 -

6.3

Kuitunäytteet ja johtopäätökset ................................................................................... - 56 -

6.4

VOC-ilmanäytteet ja johtopäätökset ............................................................................ - 57 -

7

YHTEENVETO .................................................................................................................. - 58 -

8

JATKOTOIMENPITEET ..................................................................................................... - 63 -

-3-

Sisäilmatutkimus | Savion koulu
Työnumero: 500443

11.11.2020

2 KOHDETIEDOT
2.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Savion koulu
Juurakkokatu 33
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Elli Laine, tutkimusinsinööri (DI, RTA)
Olavi Penttilä, rakennustekninen asiantuntija (DI)
2 rakennusmiestä, avaukset ja paikkaukset

2.2

Tutkimuksen ajankohta

Pääosa rakennetutkimuksista suoritettiin 10.-17.7.2020. Kopokartoitus tehtiin 11.-12.8.2020. Olosuhde- ja paine-eroseurannat sekä kuitunäytteet kerättiin koulujen ollessa auki 18.9. – 1.9.2020.

2.3

Työn kuvaus ja taustat

Savion koulua on rakennettu monessa vaiheessa. Vanha osa on rakennettu 1930- ja 1950-luvuilla.
Jatko-osa on rakennettu 1957 ja rakennusten väliin on tehty yhdyskäytävä, jonka rakennusaika ei
ole tiedossa. Laajennososa on rakennettu 1993 ja se on kaikkein suurin osa. Lisäksi jatko-osan
toiseen päätyyn on tehty pieni lisäosa vuonna 2001, jolloin mm. ulko-wc-tilat on poistettu käytöstä.
Vanhempia osia on peruskorjattu 1997 pintojen osalta. Laajennososan erityisoppilaiden tiloja on korjattu vuosina 2001 ja 2019.
Alla olevassa asemapiirustuksessa on merkitty eri aikakausien osat.
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Laajennos: erityisluokat pohjakerroksessa peruskorjattu 2001 ja
2019 (maanvastaiset lattiat)

Laajennos: 1993

Jatko-osa: 1957 ja 2001 (pääty),
peruskorjattu 1997 (pinnat)
Pohjoinen
Länsi

Yhdyskäytävä, rakennusajankohta
ei tiedossa

Itä
Vanha osa: 1930- ja 1950-luvuilta,
peruskorjattu 1997 (pinnat)
Etelä

Kuva 1. Savion koulun asemapiirros ja eri rakennusvuodet.

2.4

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin rakennuksen pohja- ja julkisivupiirustukset eri vuosilta sekä laajennoksen
rakenneleikkaukset.

2.5

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa lähtötietoja tulevan peruskorjauksen varalle.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
3.1

Pintakosteusmittaukset

Pintakosteusmittaukset ovat materiaalia rikkomaton, suuntaa antava rakenteiden kosteuden tutkimusmenetelmä. Pintakosteudenosoittimen korkeat lukemat saattavat kertoa rakenteessa olevasta
kosteudesta. Tuloksia tulkittaessa tutkittavan alueen pintakosteuslukemia verrataan samanlaisten
rakenteiden kuivana oletettuihin pintakosteuslukemiin.
Pintakosteusosoittimen lukemat kertovat rakenteen kosteusrasitteesta 0-70 mm:n syvyydeltä, mutta
eivät kerro materiaalin kunnosta. Jos pintakosteusmittausten perusteella epäillään rakenteissa olevan kohonnutta kosteutta, mitataan rakenteen kosteus tarvittaessa rakennekosteus- tai viiltokosteusmittausmenetelmällä.
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Viiltomittaukset

Viiltomittauksella tutkitaan lattiapinnoitteen, kuten muovimaton, alapuoliseen liimapintaan kohdistuvaa kosteusrasitusta. Mittauksessa pinnoitteeseen tehdään viilto ja pinnoitetta irrotetaan alustastaan
hieman. Viillon kautta mittapää työnnetään pinnoitteen alle. Tämän jälkeen lattiapinnoitteen viiltokohta tiivistetään vesihöyrytiiviillä kitillä. Mittapään tasaantumisaika on noin 20 minuuttia. Lisätietoa
mittauksesta löytyy RT-kortista 14-10984.
Mittausten tarkoituksena on selvittää, ylittyykö lattiapinnoitteen alla useimpien mattoliimojen kriittisenä pidettävä suhteellisen kosteuden arvo, joka on 85 %. Suhteellinen kosteus lattiapäällysteen
alla liimatilassa ei saa pitkäksi aikaa nousta yli tämän arvon. Vanhemmissa lattiapinnoitemateriaaleissa suhteellisen kosteuden arvo lattiapinnoitteen alla olisi suositeltavaa olla alle 75 %, jotta voitaisiin olla varmoja liiman ja pinnoitteen kunnosta. Mikrobikasvua voi esiintyä yli 80 % kosteuspitoisuuksissa.

3.3

Porareikämittaukset, betonin suhteellinen kosteus

Betonin suhteellisen kosteuden mittauksilla saadaan selvitettyä rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä sekä rakenteen kosteusjakaumaa, josta voidaan arvioida mihin suuntaan kosteus rakenteessa liikkuu. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida, onko rakenteessa ympäristöön nähden
ylimääräistä kosteutta ja ovatko kosteuslukemat rakenteen toiminnan kannalta liian korkeita. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida kosteusvaurion syytä ja laajuutta.
Mittaustulosten mittaustarkkuutena voidaan pitää ±4 %, kun huomioon otetaan työ-, rakenne- ja ympäristötekniset tekijät. Rakennekosteus olisi hyvä olla alle 80 RH-%, jolloin mikrobikasvua ei pääse
syntymään eikä pintamateriaalit pääse vaurioitumaan (esim. muovimatto).

3.4

Painokosteusmittaukset

Painokosteusmittausta voidaan käyttää mm. puu- ja levyrakenteiden tai rakenteiden eristetilojen
kosteuden mittaukseen. Mittaus suoritetaan Gann Hydrotest LG3 tai Protimeter Surveymaster -mittareilla tai juntta-/syvämittausantureilla. Kostean rakenteen raja-arvona pidetään >15…20 paino-%.

3.5

Materiaalinäytteiden otto

3.5.1 Mikrobinäytteet
Materiaalinäytteiden tutkimisella pyritään toteamaan tai poissulkemaan mikrobikasvu rakenteessa.
Eri rakennekerroksista otetaan materiaalinäytteitä käyttäen desinfioituja näytteenottovälineitä sekä
suojakäsineitä. Näytteet kerätään suljettaviin pusseihin, jotka suljetaan ilmatiiviisti. Näytteenottovälineet desinfioidaan ja suojakäsineet vaihdetaan jokaisen näytteenoton välissä. Näytteet voidaan
analysoida suoraviljelymenetelmällä, laimennossarjamenetelmällä tai qPCR-menetelmällä (DNAmenetelmä).
Materiaalinäytteet tutkitaan akkreditoidussa ja Ruokaviraston hyväksymässä Tampereen asbesti- ja
kuitulaboratoriossa (viljelymenetelmät). Näytteet viljellään neljälle eri alustalle (agar), jotta erilaisissa
olosuhteissa kasvavat mikrobit saadaan parhaiten selville. Tarkempi näytteiden kasvatus/analysointitapa on esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysiraportissa. Materiaalinäytteet toimitetaan
analyysilaboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen (Valviran suosituksen mukaan
kolmen vuorokauden kulussa näytteenotosta, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016).
Suoraviljelynäytteiden tuloksia tulkitaan laboratorion analyysivastauksessa olevan taulukon mukaisesti. Yksinkertaistettuna on normaalia, että materiaalinäytteissä on niukasti sienimikrobeja, jotka
eivät ole kosteusvaurioon viittaavia. Jos näiden mikrobien lisäksi esiintyy kosteusvaurioon viittaavia
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mikrobeja, on se joko viite tai vahva viite mikrobikasvusta riippuen siitä, kuinka runsaasti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja on. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien olemassaolo ei kuitenkaan viittaa vaurioon.
Sienimikrobien lisäksi näytteistä tutkitaan bakteereja. Bakteereista etsitään aktinobakteereja eli sädesieniä, joiden esiintyminen viittaa mikrobikasvuun, riippuen siitä kuinka paljon aktinobakteereja
näytteessä on. Muut näytteistä löytyvät bakteerilajit ovat yleensä lähtöisin ihmisestä tai eläimistä ja
niiden esiintyminen on tavanomaista, eivätkä viittaa vaurioon.

3.6

Mineraalivillakuitulaskeumat

Laskeumapölynäytteillä tutkitaan 14 vrk:n pölylaskeumasta sisäilmassa esiintyviä mineraalivillakuituja. Laskeumapölynäytteen ottoa varten asennetaan huoneisiin tasaiset puhtaat alustat 14 vrk:n
ajaksi. Tämän jälkeen alustalta otetaan näyte painamalla siihen geeliteippi ja näyte toimitettiin laboratorioon analysoitavaksi. Näytteestä lasketaan mineraalivillakuitupitoisuus valomikroskooppia käyttäen (kuitua/cm2). Mineraalivillakuitujen toimenpideraja-arvo kahden viikon pölylaskeumassa on yli
0,2 kuitua/cm2 (Asumisterveysasetus 2015). Näytteet analysoidaan akkreditoidusti Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoriossa.
Mineraalivillakuitunäytteitä voidaan ottaa myös tuloilmakanavistosta ja tuloilmasta (pääte-elimestä).
Työterveyslaitoksen antamat (2019) viitearvot näille näytteille on 10–30 kuitua/cm2 tuloilmakanavassa ja alle 1 kuitua/m3 tuloilmassa.

3.7

Jatkuvatoimiset paine-eroseurannat

Sisätilojen tulee olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Suositusarvot koneelliselle tulo-poistoilmanvaihdolle on 0…-2 Pa ja koneelliselle poistoilmanvaihdolle -5…-10 Pa. Liian suuri alipaine rakennuksessa kertoo esim. puutteellisesta korvausilman saannista tai koneellisen ilmavaihdon puutteellisista säädöistä. Tällöin korvausilmaa ja sen mukana epäpuhtauksia voi päästä rakenteiden epätiiviiden rakenneliitosten kautta sisäilmaan.
Paine-eron ollessa alipaineinen ilmavirta kulkeutuu ulkoa sisätiloihin. Vastaavasti, jos paine-ero on
ylipaineinen, ilmavirta kulkeutuu sisältä rakenteiden läpi ulospäin, mikä aiheuttaa kosteusvaurioriskiä
rakenteisiin sisäilman kosteuspitoisuuden takia.
Sisätilojen tulee olla aina ylipaineisia tuulettuvaan alapohjatilaan nähden, jolloin ilmavirran suunta
on sisätiloista alapohjaan päin. Asumisterveysasetuksen 2015 mukaan paine-eron ollessa yli 15 Pa
on syy tähän selvitettävä ja paine-eroa on pyrittävä pienentämään.

3.8

Sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi)

Sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mitataan jatkuvatoimisilla seurantamittareilla.
Huoneilman lämpötila
Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaan toimistojen lämpötilan suunnitteluarvot S1-luokassa (yksilöllinen sisäilmasto) ovat talviajalle 20…23 ºC ja kesäajalle 23…25 ºC.
Asumisterveysasetuksen 2015 mukaan huoneilman lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella 20…26
°C ja lämmityskauden ulkopuolella 20…32 °C. Työpaikoilla kevyeen istumatyöhön huoneilman lämpötilaksi suositellaan 21…25 °C.
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Huoneilman kosteus
Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole annettu toimenpiderajoja, mutta suositus on 20…60
RH-%. Ilmastollisista syistä tälle välille ei aina päästä eikä näistä arvoista poikkeamista voida pitää
terveyshaittana, jos muut terveydelliset edellytykset täyttyvät. Talviaikaan suhteellinen kosteus laskee helposti alle 20 % ulkoilman vähäisen vesipitoisuuden takia. Kosteusprosentti korreloi lämpötilan
kanssa: kosteusprosentti vähenee lämpötilan noustessa.
Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman kosteutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös kosteuslisän vaikutus. Kosteuslisällä tarkoitetaan sisätiloissa syntyvää lisäkosteutta (esimerkiksi hengitys, suihkussa käynti, ruoan laitto tai pyykin kuivatus) ulkoilmaan nähden. Mikäli kosteuslisä on
enemmän kuin 3–4 g/m³, mikrobikasvun riski rakenteissa ja niiden pinnoilla nousee.
Liian kuiva sisäilma voi heikentää hengitysteiden värekarvojen liikettä ja heikentää liman poistumista
hengitysteistä. Tällöin limakalvot ovat alttiimpia tulehduksille.
Hiilidioksidin ohjearvot
Asumisterveysasetuksen 2015 mukaan hiilidioksidin toimenpideraja sisäilmassa on 2100 mg/m3
(1150 ppm) korkeampi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus eli hiilidioksidipitoisuus 1550 ppm ei tulisi
ylittyä.
Sisäilmanlaadun tavoitearvot hiilidioksidipitoisuudelle Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaan:
•

S1: ulkoilman hiilidioksidipitoisuus + hiilidioksidilisä <350 ppm, yksilöllinen sisäilmasto

•

S2: ulkoilman hiilidioksidipitoisuus + hiilidioksidilisä <550 ppm, hyvä sisäilmasto

•

S3: ulkoilman hiilidioksidipitoisuus + hiilidioksidilisä <800 ppm, tyydyttävä sisäilmasto

Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on tavallisesti noin 350…400 ppm.

3.9

VOC- sisäilmanäytteet

VOC-emissiot ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (Volatile Organic Compounds). Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOCit ovat kaasuja, joita voi emittoitua nesteistä tai kiinteistä aineista. Sisäilman
VOCit voivat olla lähtöisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista kuten puu, muovit, kumit, maalit, lakat,
liimat ja monet hartsit. VOCeja voi muodostua suoraan materiaaleista tai niiden hajoamistuotteista.
Materiaalien emissioon vaikuttavat ympäristöolosuhteet (lämpötila ja kosteus) ja materiaalista itsestään johtuvat tekijät. Lisäksi ihmisen toiminta tuottaa VOCeja, kuten siivouksessa käytetyt aineet,
kemikaalit, ruuanlaitto yms. Rakennuksessa oleva mikrobikasvu voi tuottaa aineenvaihduntatuotteenaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joita kutsutaan mikrobiVOCeiksi eli MVOCeiksi (Microbal Volatile Organic Compounds).
VOC-ilmanäytteet otetaan keräämällä ilmassa olevia orgaanisia yhdisteitä pumpulla adsorbenttiputkeen. Näytteenottoaika on 45…90 minuuttia. Näytteenottoaikana tilassa ei tulisi olla toimintaa / ihmisiä. Näytteistä analysoidaan laboratoriossa VOC-yhdisteiden kokonaismäärä (TVOC) sekä yksittäisten yhdisteiden määriä. Yleisimpien yhdisteiden määrät analysoidaan kunkin yhdisteen omalla
vasteella. Näytteet analysoidaan akkreditoidusti MetropoliLabissa.
Sisäilmanäytteiden tuloksia tulkitaan Asumisterveysasetuksen mukaisesti. Asetuksessa annetaan
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpiderajaksi asuntojen huoneilmassa 400 µg/m3. Työterveyslaitoksen viitearvo toimistojen sisäilman
TVOC:ksi on 100 µg/m3 (Valtanen ym. 2016, Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvot).
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Asumisterveysasetuksessa on annettu lisäksi seuraaville orgaanisille yhdisteille toimenpiderajat:
TXIB 10 µg/m3, 2-etyyli-1-heksanoli (2-EH) 10 µg/m3, naftaleeni 10 µg/m3 ja styreeni 40 µg/m3. Muiden yksittäisten VOC-yhdisteiden kohdalla toimenpiderajana on 50 µg/m3 tolueenivasteella laskettuna. Edellä mainittu Valtasen tutkimusraportti (2016) antaa viitearvoja yleisimmille yhdisteille toimistoissa.

3.10 Merkkiainekokeet
Merkkiainekoe on menetelmä rakenteiden vuotokohtien paikannukseen. Merkkiainekoe tehdään RTkortin RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein -ohjetta mukaillen. Merkkiainekokeen tekotapa on esitetty tarkemmin tämän raportin liitteessä: Merkkiainekokeet eli ulkovaipan tiiveystarkastelu.

3.11 Julkisivututkimukset
Julkisivututkimuksella kartoitetaan rapatun pinnan kuntoa ja pysyvyyttä. Tutkimusten toteutustapa
on esitetty tarkemmin tämän raportin liitteessä: Julkisivun kuntotutkimus.

4 KÄYTETTY LAITTEISTO
Tutkimuksissa käytetty laitteisto on esitetty alla olevassa taulukossa.
Tutkimusmenetelmä
Pintakosteusilmaisin

Suhteellisen
kosteuden
lämpötilan mittaus

Laite: tyyppi/malli
Gann Hydrotest LG1 + anturi
Gann B50

ja

Vaisala HMI41 (näyttölaite) ja
mittapäät HMP42, HMP44 ja
HMP46
Vaisala
HM40-päätelaite
HM42Probe-mittauspää

ja

Virhemarginaali tai selitys
Pintakosteusilmaisimella etsitään
kosteuseroja
rakenteista,
ei
suoriteta varsinaisia mittauksia.
Mittausalue 0-199 (yksiköttömiä
lukemia).
Valmistaja ilmoittaa näyttölaitteen
tarkkuudeksi (+20 oC:ssa) suhteelliselle kosteudelle ±0,1 RH-%
ja lämpötilalle ±0,1 °C. HMP42 ja
HMP44 mittapään tarkkuus (+20
oC:ssa) suhteelliselle kosteudelle
±2 % RH-% (0-90 RH-%) ja ±3
RH-% (90-100 RH-%).
HMP46 mittapään tarkkuus (+20
oC:ssa) suhteelliselle kosteudelle
±1 RH-% (0-90 RH-%) ja ±2 RH-%
(90-100 RH-%).
Mittaustulosten mittaustarkkuutena voidaan pitää ±4 %, kun huomioon otetaan työ-, rakenne- ja
ympäristötekniset tekijät.

Paine-eroseurannat

Lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidiseurannat

Beck 984 -paine-eromittari ja
Tinytag
TGC-0046
-paineerologgeri
Trotec BZ30
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Laite: tyyppi/malli
BM DustlifterTM -geeliteippi ja
petrimalja
laboratorion keräyspumppu ja
adsorptioputki (Tenax)
kaasunilmaisin: Kimo DF 110
Paine-eromittari: TSI Airflow
PVM610

Ridgid micro CA-300

Virhemarginaali tai selitys

Paine-eromittarin tarkkuus ± 1 Pa
Kimo DF 110 mittarissa on kolme
eri herkkyysastetta,
minimiherkkyys < 1 g/vuosi,
maksimiherkkyys 300 g/vuosi
endoskooppi

5 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
Kohde koostuu kolmesta eri aikakauden rakennusosasta (vanha osa, jatko-osa ja laajennososa).
Näiden rakennetutkimukset on koottu erikseen rakennusosittain. Tarkemmat julkisivu- ja merkkiainekoe- ja asbestiraportit on esitetty liitteinä. Näistä raporteista on koottu tähän tärkeimmät huomiot.

5.1

Vanha osa (1930- ja 1950-luvut)

5.1.1 Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät
5.1.1.1 Rakenteet
Alapohjan rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia:
1930-luvun rakenne:

▪
▪
▪

1950-luvun rakenne (konesali 163):

pintamateriaali, maali
betoni 200 mm
tyhjä tila yli 250 mm, jossa mm. tiiliä

rakenne terveydenhoitajan tiloissa:

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali ja tasoite, linoleum 8 mm
betoni 80 mm
pieni ilmatila
kiveä ja hiekkaa

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, kumimatto 4 mm
betoni 25 mm
ohut bitumikatko
betoni 30 mm
villa 70 mm
bitumisively
betoni
laudoitus
tyhjä tila

Työsalin 164 alapohjarakenne erosi konesalin alapohjasta: työsalin rakenteena oli vain betonia (180
mm), jonka alapuolella oli puuta ja tyhjä tila (yli 200 mm).
Vanhan osan pohjakerros on osittain maan alapuolella. 1930-luvun osalla maanvastainen ulkoseinärakenne oli betonia (yli 350 mm, tila 188) tai tiiltä (tila 189). Sisäpinnat oli tasoitettu ja maalattu,
ulkopinnat rapattu.
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Arviolta 1950-luvulla rakennetun osan ulkoseinärakenne patterisyvennyksien kohdalla oli seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

maalattu sisäpinta ja tasoite 10–15 mm
tiili 60–70 mm
pikipahvi
lämmöneriste, lasivilla 80–100 mm
pikipahvi
bitumisively
ulkopinnassa on kivilaatoitus

5.1.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Alapohja kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kolme rakenneavausta rakennuksen eri päihin.
Rakennuksen vierustalla oli asfalttia. Maanpinta on melko tasainen rakennuksen vierustalla. Asfalttia ei ole nostettu ylöspäin sokkelin vierellä, ja kosteutta on kerääntynyt sokkelin juureen (sammalkasvustoa). Rakennuksessa ei ole räystäitä. Aistinvaraisten havaintojen kuvat on esitetty alempana
mittaustulosten jälkeen.
Pintakosteuskartoituksessa havaittiin muutamia kostuneita alueita. Tarkempia viilto- ja porareikämittauksia tehtiin tiloihin 163, 169, 174 ja 188. Näiden mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Lämmönjakohuone 188 on muita tiloja alempana ja kokonaan maanpinnan alapuolella. Tilan
maalipinta oli jo selvästi hilseillyt irti kosteuden vaikutuksesta. Tila oli kuuma, mikä hieman kuivattaa
ylempiä seinäosia.
Taulukko 1. Viilto- ja porareikämittausten rakennekosteudet, lämpötilat ja absoluuttiset kosteudet tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta (kuiva – kohonnut – kostea). VM = viiltomittaus, PR = porareikämittaus, pko
= mittauskohdan pintakosteuslukema, PR5 ja PR6 on maanvastaisesta ulkoseinästä, muut mittaukset alapohjista.
Piste
VM1
Sisäilma
PR1
PR2
Sisäilma
PR3
PR4
PR5
PR6
Sisäilma
PR7
PR8
Sisäilma
Ulkoilma
Ulkoilma

Tila, syvyys (mm)
WC-tila 169
WC-tila 169
Varasto 174, 43
Varasto 174, 76
Varasto 174
Lämmönjakoh.188, 35
Lämmönj.188, 66
Lämmönj.188, 117,
630 mm lattiasta
Lämmönj.188, 147,
1400 mm lattiasta
Lämmönjakoh.188
Konesali 163, 29
Konesali 163, 48
Konesali 163
17.7. klo 14.00
20.7. klo 14.00

Kosteus ja lämpötila ja abs.kosteus
g/m3

Tulkinta

92,0 RH-% / 20,8 °C / 16,7
60,4 RH-% / 22,6 °C / 10,2 g/m3
79,9 RH-% / 21,5 °C / 15,1 g/m3
82,1 RH-% / 21,3 °C / 15,4 g/m3
54,4 RH-% / 23,2 °C / 11,4 g/m3
95,1 RH-% / 23,4 °C / 20,1 g/m3
95,8 RH-% / 23,3 °C / 20,1 g/m3

Kostea (pko = 85)
Kostea
Kostea
Kostea (pko = 80–90)
Kostea

96,0 RH-% / 24,1 °C / 21,0 g/m3

Kostea (pko yli 110)

61,4 RH-% / 27,1 °C / 16,0 g/m3

Kostea

55,6 RH-% / 24,2 °C / 12,2 g/m3
91,0 RH-% / 21,6 °C / 17,3 g/m3
91,7 RH-% / 21,3 °C / 17,2 g/m3
59,1 RH-% / 23,6 °C / 12,6 g/m3
42 RH-% / 25 °C / 9,7 g/m3
45 RH-% / 26 °C / 10,9 g/m3

Kostea
Kostea
-
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Alapohjan rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa
sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja erityisesti alapohjan ja maanvastaisen ulkoseinän rakenneliittymässä sekä maanvastaisen ulkoseinän ikkunakarmin ja ulkoseinän rakenneliittymässä.
Taulukko 2. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. AP = alapohja, US = ulkoseinä,
pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Piste

Tila

Materiaali

Tulkinta

N20
N21

Konesali 163, US
Konesali 163, AP

Valkoinen lasivilla
Mineraalivillaeriste

ei viitettä (niukka kasvusto, A.versicolor 1 pmy)
ei viitettä (niukka sienikasvusto, Fusarium 1 pmy)

N22

Työsali 164, US

Valkoinen lasivilla

ei viitettä (niukka sienikasvusto)

N27

Lepotila 180, US

Ikkunatilke

ei viitettä (niukka sienikasvusto)

Kuva 2. Vanha osa, yleiskuva. Nuoli osoittaa rakennuksen
eri aikakausien liitoskohdan.

Kuva 3. Sokkelin vierustalla on asfaltti, jota ei ole nostettu
ylös seinän juurella. Sokkelin juuressa hieman sammalta ja
pientä kasvillisuutta.

Kuva 4. 1930-luvun pohjakerrosta ulkoapäin.

Kuva 5. 1950-luvun pohjakerrosta, sokkeli on pinnoitettu kivilaatalla.
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PR6

RA2
PR5
PR3 ja 4

Kuva 6. Lämmönjakohuoneen 188 ulkoseinä on kostunut.

Kuva 7. Lämmönjakohuoneeseen tehty avaus sekä porareikämittaukset: PR3 ja PR4 lattiassa sekä PR5 ja PR6 ulkoseinässä.

Kuva 8. Vanhan osan kellaria, tekninen tila 189.

Kuva 9. WC-tilan 169 viiltomittaus muovimatosta, kosteus
oli korkea.

5.1.1.3 Johtopäätökset
Sokkelia vasten on asfalttia, joka ei kaada riittävästi rakennuksesta poispäin, vaan sokkelin juureen
on tullut hieman sammalta ja pientä rikkaruohoa. Vesikaton syöksyt on liitetty suoraan maana alle
menevään sadevesijärjestelmään pihan puolella, mikä vähentää vesiroiskeita sokkeliin. Takapuolen
syöksyt on johdettu maanpintaa kulkevaan ränniin ja sitä pitkin pois rakennuksesta. Rakennuksessa
ei havaittu ulkopuolista vedeneristystä, eikä siinä ole kunnollista salaojajärjestelmää.
1930-luvun maanvastaiset rakenteet ovat pääosin tiiltä tai betonia, eikä rakenteissa ole lämmöneristekerroksia. Maanvastaisen betonilaatan alla on tyhjä tila: länsisivulla tila on pieni, itäsivulla yli 250
mm. Isommassa tyhjässä tilassa havaittiin tiiliä; tilassa voi olla myös muottilaudoitusta tai muuta
rakennusjätettä. Maa-aines betonin alapuolella on hiekkaa/kiveä. Alapohjan ja ulkoseinän sekä ikkunoiden rakenneliittymissä on ilmavuotoja. Väliseinän kohdalla ilmavuotoja ei havaittu.
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Maanvastaisista rakenteista puuttuu kosteudensulkukerros, minkä vuoksi maakosteus on paikoin
päässyt nousemaan betoniin asti. Pintamateriaalina on kuitenkin pääosin maalipinta, joka ei ole niin
herkkä mikrobivarioitumaan. Terveydenhoitajan tiloissa lattiapinnoitteena on limoneummatto tai puu
(laboratorio 182), mikä aiheuttaa riskin maanvastaisissa tiloissa. Laboratoriotilan puulattian pintakosteus on hieman korkeampi ulkoseinän vierustalla kuin muualla. Näihin tiloihin ei kuitenkaan tehty
rakenneavauksia.
Lämmönjakohuoneen kostuneet lattia- ja seinäpinnat tulee uusia. Pintamateriaalia (maalia) valittaessa tulee muistaa, että pinnan tulee päästää kosteus läpi sisätilaan. Lämmönjakohuoneen lattiamaali sisältää runsaasti raskasmetalleja ja on käsiteltävä ongelmajätteenä. Terveydenhoitajan tilojen
lattiamateriaalin vaihtoa kosteuskestävimpiin materiaaleihin suositellaan.
1950-luvun maanvastaiset kantavat rakenteet ovat betonia alapohjassa ja tiiltä ulkoseinässä. Rakenteissa on lisäksi lämmöneristystä: lasivillaa ulkoseinissä ja mineraalivillaa alapohjassa (konesalin
avauksessa). Eristeet voivat kostuessaan mikrobivaurioitua, mutta näytteissä (2+1 kpl) ei ollut kuitenkaan mikrobivauriota. Alapohjan mineraalivilla on kahden bitumikerroksen ja kahden betonin välissä, jotka ovat suojanneet eristekerrosta riittävästi. Ulkoseinän lasivilla on pikipahvin välissä sekä
ulommainen tiili on sisäpuoleltaan bitumisivelty, mitkä ovat estäneet lasivillan vaurioitumisen.
1950-luvun alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymässä on ilmavuotoja. Vuotoja on myös ikkunasyvennyksessä. Ikkunakarmin ja ulkoseinän välissä havaittiin lievää vuotoa, mikä lisääntyy, jos
konesalin poistoilmanvaihto on päällä.

5.1.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asfaltin nosto seinustalle ja reunan tiivistys
Lämmönjakohuoneen lattia- ja seinäpintojen uusiminen selvästi kostuneilta osin
WC-tilojen muovimattojen uusimiset sekä konesalin kumimaton uusiminen vanhan vuotokohdan kohdalta
Harkinnan mukaan terveydenhoitajan tilojen lattiamateriaalin vaihto esim. laattaan / maaliin
(ei kosteustiivis maali)
Koko rakennusosan alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymän tiivistykset
Ikkunakarmin ja ulkoseinän rakenneliittymien tiivistykset, erityisesti 1930-luvun osalta
Tarvittaessa koko rakennusosan salaojituksen ja maanvastaisten ulkoseinien kosteuseristyksen lisääminen
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5.1.2 Ulkoseinät ja ikkunat
5.1.2.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:
1930-luku

▪
▪
▪

1950-luku:

pintamateriaali, tasoite ja maali 20 mm
tiili noin 500 mm (patterisyvennys
200 mm vähemmän)
julkisivurappaus

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, tasoite ja maali 20–30 mm
tiili 60 mm
tyhjä tila
lämmöneristys, pikipaperien välissä oleva
lasivilla 20–25 mm
tiili
julkisivurappaus

5.1.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kahdeksan rakenneavausta.
Vesikatolla ei ole räystäitä, jotka suojaisivat ulkoseiniä. Ulkoseinän rappauksessa havaittiin vauriokohtia ja halkeamia. Ikkunoiden vauriokohdissa oli paikoin ikkunatilke näkyvissä. Vanhat ikkunapellit oli jätetty uudempien peltien alle ja peltien tiivistykset ulkoseinään oli puutteellisia. Ikkunapeltien kaato oli niukkaa. Ikkunoiden maalipinta oli hilseillyt etenkin ikkunoiden alaosista. Ikkunapenkeissä havaittiin kosteusvaurioita (maali hilseillyt). Aistinvaraiset havainnot on esitetty valokuvin tämän kappaleen lopussa.
Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu erityisiä kostuneita alueita ulkoseinissä (pohjakerroksen kosteuskartoitus on esitetty maanvastaisten seinien kohdalla). Tarkempia rakennekosteusmittauksia
tehtiin rakenneavausten yhteydessä, ja niiden mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 3. Ulkoseinärakenteiden rakennekosteudet (RK), lämpötilat ja absoluuttiset kosteudet tilakohtaisesti
sekä mittaustulosten tulkinta.
Piste
RK1
Sisäilma

Tila

Kosteus ja lämpötila ja abs.kosteus

Tulkinta

Käytävä 240
Käytävä 240

69,5 RH-% / 23,2 °C / 14,5 g/m3
43,6 RH-% / 25,0 °C / 10,0 g/m3

kuiva
-

Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia
mikrobeja: ikkunatilkkeissä 4/5 näytteessä ja yhdessä maali+tasoite -näytteessä. Lämmöneristeessä
ei ollut mikrobivaurioita (3 näytettä). Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla
olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
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Taulukko 4. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. Vaurionäytteet on tummennettu.
pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Piste

Tila, tarkennus

Materiaali

N7

Luokka 247, ikkunan alta

Pellava

N8

Luokka 247, ikkunan alta

Puu

N9

Luokka 247, ikkunan vierestä

Pellava

N10

Luokka 242, ulkoseinien liitoskohta

Lasivilla

N11

Luokka 242, ikkunan vierestä

Pellava ja
kangas

N12

Luokka 241, ikkunan vierestä

Pellava

N13

Luokka 241, ikkunan alta
Ullakon portaikko, kosteusvauriokohta
Luokka 302, ikkunan yläpuolelta
Käytävä 240, 960 mm lattiasta

Lasivilla
Maali ja
tasoite

N19
N29
N46

Tulkinta
ei viitettä (niukka sienikasvusto, Engyodontium sp.
2 pmy, A.versicolor 2 pmy)
ei viitettä (niukka sienikasvusto, A.versicolor 1
pmy)
vahva viite vauriosta (runsas Penicillium-kasvusto, A.fumigatus 1 pmy)
ei viitettä (niukka sienikasvusto)
vahva viite vauriosta (runsas Penicillium-kasvusto, A.niger niukasti, Ulocladium 2 pmy,
A.fumigatus 1 pmy)
vahva viite vauriosta (runsas Penicillium-kasvusto, A.versicolor ja Aspergillus sp. niukasti,
Ulocladium kohtalaisesti, Chaetomium sp. kohtalaisesti)
ei viitettä (niukka sienikasvusto)
viite vauriosta (niukasti sienikasvustoa, A. fumigatus 1 pmy ja aktinomykeetit 34 pmy)
vahva viite vauriosta (erittäin runsaasti Penicilliumia, niukasti A. versicolor)
ei viitettä (niukka sienikasvusto)

Pellava
Lasivilla

Kuva 10. Vesikatolla ei ole räystäitä. Rappauksessa on yksittäisiä vauriokohtia. Ko. kohta on enemmän irti alustastaan ja voi pudota alas.

Kuva 11. Ikkunapeltien tiivistys seinärakenteeseen on
puutteellinen. Uudet pellit on asennettu vanhojen päälle.

- 16 -

Sisäilmatutkimus | Savion koulu
Työnumero: 500443

11.11.2020

Kuva 13. Ikkunoiden puuosat vaativat huoltomaalausta.
Kuva 12. Vaurio ikkunasmyygissä; pellavatilke on näkyvissä reiästä. Pellin maali on hilseillyt irti.

Kuva 14. Kosteusjälkiä ikkunapenkeissä.

Kuva 15. Rakenneavaukset tilaan 247 ikkunan alapuolelle
patterisyvennykseen sekä ikkunan viereen.

Kuva 16. Seinärakennetta ikkunan alla. Ikkunan alaohjauspuu ja pellavatilke on näkyvissä.

Kuva 17. Ikkunan alla olevan puun kosteus oli 8,2 p-%.
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Kuva 18. Rakenneavaus vanhan osan ulkoseinien rakenneliittymäkohtaan: 1930- ja 1950-lukujen liitoskohta luokassa 242. Liitoskohdasta otettiin lasivillanäyte, jossa ei ollut viitettä mikrobivauriosta.

Kuva 20. Parvekkeen oven kohdalla on valumajälkiä: Kynnys on kosteusvaurioitunut ja maali hilseillyt.

Kuva 19. Ullakon portaikon yläpäässä on kosteusjälkiä,
joista otettiin näytteet mikrobiviljelyyn ja haitta-ainetutkimuksiin. Näytteissä oli viite mikrobivauriosta sekä maalissa oli runsaasti raskasmetalleja ja sen vuoksi ongelmajätettä.

Kuva 21. Parvekkeen ovi on ulkopuolelta todella huonossa
kunnossa.

5.1.2.3 Johtopäätökset
Ulkoseinän kantavana rakenteena on tiili. 1930-luvun rakenteessa ei ole lämmöneristettä; 1950-luvun rakenteessa on ohut kaistale lasivillaa pikipaperin välissä. Lasivillassa ei havaittu mikrobivauriota (3 näytettä).
Ulkoseinän riskikohtana on ikkunoiden vaurioitunut pellavatilke (4/5 näytteestä), josta on ilmayhteys
sisäilmaan. Ikkunatilke pääsee vaurioitumaan ikkunasmyygien rappausvaurioiden ja halkeamien
kohdalta. Ikkunoiden pellityksissä on myös puutteita: niiden kaato on riittämätön ja liittymät ulkoseinään epätiiviitä. Osassa pellityksistä maalipinnoite on kulunut ja paikoitellen pelleissä on ruostetta.
Ikkunoiden puuosien maali on huonokuntoista ja lasikittaukset kuivia. Ikkunat tulee uusia kokonaisuudessaan. Korjauksissa on huomioitava ikkunapeltien maalien raskasmetallipitoisuus, joka ylittää
ongelmajätteen rajan.
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Julkisivun rappauksessa on lukuisia pienialaisia vaurioita, jotka tulee paikkakorjata. Julkisivun länsipuolella, yhdyskäytävästä etelään päin, on suurin yksittäinen alustasta irti oleva alue, joka aiheuttaa
mahdollisen tuvallisuusriskin pudotessaan (noin 5 m2). Se tulee pudottaa hallitusti ja korjata vauriokohta paikkakorjauksin.
Yksittäinen mikrobivaurio on ullakon portaikossa, jossa on selkeä kosteusvauriokohta heti yläpohjan
alapuolella. Tasoite ja maali tulee uusia tältä alueelta. Ulkoseinän maali sisältää runsaasti raskasmetalleja ja se on käsiteltävänä ongelmajätteenä.
Vanhan osan parvekkeen oven kohdalla on kosteusjälkiä. Ovi on hajonnut ulkopuoleltaan, mikä
edesauttaa kosteuden pääsemistä sisäpuolelle. Parvekkeen kaiteet ovat todella ruosteiset, mutta
ovat vielä kiinni ulkoseinässä. Kaiteiden kiinnitys tulee varmistaa ja parvekkeen ovet uusia. Parveke
ei ole käytössä, minkä vuoksi sen sulkemista kokonaan kannattaa harkita.

5.1.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪

ikkunoiden uusimiset kokonaisuudessaan (ikkunatilkkeen vaihto, puuosien ja lasikittauksen
kunnostukset, peltien kunnostus ja kaadon lisääminen, peltien tiivistykset ulkoseiniin)
julkisivun paikkakorjaukset, erityisesti yksittäinen irti oleva kohta sekä ikkunasmyygit
ullakolle johtavan portaikon paikkakorjaukset yläosasta sekä parvekkeen luota (tasoite ja
maali)
parvekkeen ovien kunnostus ja tiivistys sekä kaiteiden huoltomaalaus (ruosteen poisto)
o

tarvittaessa parvekkeen poistaminen käytöstä
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5.1.3 Yläpohja
5.1.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne oli ulkoapäin lukien seuraava:
1930-luku:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1950-luku:

peltikate
harvalaudoitus
puiset kattokannakkeet ja ullakkotila
palopermanto, betoni 40–60
mm
tervapaperi
laudoitus 22 mm sekä betonia
sekatäyttö 120–140 mm

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

peltikate
harvalaudoitus
puiset kattokannakkeet ja ullakkotila
betoni 60 mm
kevyt betoni noin 150 mm
betoni
puukoolaus
äänenvaimennuslevyt

betoni
puukoolaus
äänenvaimennuslevyt

5.1.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kolme rakenneavausta.
Yläpohjat koostuvat ullakkotilasta, jonne on asennettu vanhan osan ilmanvaihtokone. Osa yläpohjan
puisista tukirakenteista on uusittu. Puurakenteissa oli näkyvissä vanhoja vuotojälkiä, mutta akuutteja
vesivuotoja ei havaittu. Raitisilman ottoaukosta tulee välillä vettä sisälle, mikä on johdettu muovia
pitkin vesisaaviin (kuva 25).
Vesikatteen alla ei ole aluskatetta, ainoastaan harvalaudoitus. Ulkoseinän tiilen ja vesikaton välissä
on vain pieni tuuletusrako, pääosin rakoa ei ole ollenkaan. Tukipuut oli asetettu osin vanhojen tiilien
varaan. Vesikatteen maalaus on kuoriutunut monin paikoin irti; osassa hilseilyä oli näkyvissä ruostetta.
1950-luvun yläpohjan eristeenä toimii kevytbetonikerros. 1930-luvun yläpohjan lämmöneristeenä on
sekatäyttökerros. 1930-luvun rakenneavauksista otettiin yhteensä kolme materiaalinäytettä, jossa
yhdessä oli viite mikrobivauriosta (tervapaperi). Tarkemmat mikrobinäytteiden tulokset on esitetty
liitteessä 2. Alla olevassa taulukossa on materiaalinäytteiden yhteenveto.
Taulukko 5. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysien yhteenvetotaulukko. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)

Piste

Tila, tarkennus

Materiaali

Tulkinta

N31

Ullakko, keskeltä

Valupaperi

N32

Ullakko, keskeltä

Sekatäyttö

Viite vauriosta (niukka sienikasvusto, Eurotium
sp. 1 pmy, suoramikroskopoinnissa sienirihmastoja, jotka eivät kasvaneet alustoilla)
ei viitettä (niukka sienikasvusto)

N33

Ullakko, ulkoseinän vierestä

Sekatäyttö

ei viitettä (niukka sienikasvusto, A.ustus 1 pmy)
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Yläpohjasta havaittiin ilmavuotoja ilmanvaihdon läpivientien kohdalla sekä sisäkaton äänenvaimennuslevyissä, jossa suojakangas oli rikkoutunut.

Kuva 22. Yleiskuva yläpohjasta, jonne on lisätty IV-kone.

Kuva 23. Osa vesikaton tukipuista on uusittu.

Kuva 25. 1950-luvun ullakkoa. IV-putkien päällä on muovi,
jota myöden vesi valuu ämpäriin. Yläpuolella on
ilmanvaihdon raitisilman ottoaukko.

Kuva 24. Vesikaton alla on harvalaudoitus, ei erillistä aluskatetta. Laudoituksessa on paikoin tummumia vanhoista
vesivuodoista. Tuuletusrako on pieni.
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Kuva 26. Vanhat tukipuut ovat tiilien varassa. Tiilen ja vesikaton välissä ei ole tuuletusrakoa.

Kuva 27. Tuuletusrako on puutteellinen.

Kuva 28. Ovi ullakon portaikkoon. Uusiakin tukipuita on
asennettu tiilien varaan. Rakenneavaus RA10 tehtiin sinisen nuolen kohdille.

Kuva 29. Tukipuu vanhojen tiilien päällä.

Kuva 30. Vesikatteen maali on irronnut monin paikoin.

Kuva 31. Vesikatteen läpivientiä.
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Kuva 33. Vesikatteen rännistöä.

5.1.3.3 Johtopäätökset
Vanhan osan vesikatteena on peltikate, jonka maalaus on kuoriutunut paikoin irti, mikä on paikoin
aiheuttanut pientä ruostevauriota. Peltikatteen alla ei ole erillistä aluskatetta, joka suojaisi pieniltä
kattovesivuodoilta. Katteen alla olevissa laudoituksissa on paikoin kosteusjälkiä vanhoista vesivuodoista. Osa laudoituksista sekä tukipuista on uusittu aiemmin.
Vanhan osan ullakkotilassa on varastoituna jonkun verran pulpetteja ja tuoleja. Ullakolla on myös
ilmanvaihtokone. Ullakkotilan lattiana on 40–60 mm paksu betoninen palopermanto, joka on keskeltä
hieman ohuempi. 1930-luvun osassa palopermannon alla on tervapaperi ja sekatäyttö. 1950-luvun
osassa lämmöneristeenä on 150 mm kevyt betonia. Lämmöneristeen jälkeen tulee betoni ja äänenvaimennuslevyt. Rakenteessa on jonkun verran ilmavuotoja ulkoseinän liittymäkohdissa sekä läpivientien kohdilla. Ilmavuotoja hillitsee jonkun verran äänenvaimennuslevyt.
1930-luvun rakenteen riskikohtana on betonikerrosten välissä oleva sekatäyttö, joka voi kastuessaan mikrobivaurioitua. Riski voi toteutua, jos vesikatolta on pidempiaikaista vesivuotoa.

5.1.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪

Vesikatteen huoltomaalaus
Raitisilman ottoaukon tiivistyksen parantaminen ulkoapäin
Ullakon tuuletuksen parantaminen mahdollisuuksien mukaan
Yläpohjan läpivientien tiiveyden parantaminen
Tukipuiden alla olevien tiilien kunnon tarkkailu ja tuen parantaminen tarvittaessa
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5.1.4 Välipohjat, väliseinät ja muut havainnot
5.1.4.1 Rakenne
Väliseinät ovat tiiltä. Välipohjan rakenteet olivat seuraavanlaisia:
1930-luku:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

1950-luku:

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, laatta tai matto
kipsilevy 13 mm
lastulevy 18 mm
puukoolaus

pintamateriaali, linoleumlaatta 3 mm
betoni 160 mm
tyhjä tila noin 310 mm
betoni

lämmöneriste, sekatäyttö 80–340 mm
betoni

5.1.4.2 Havainnot ja mittaustulokset
Välipohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä viisi rakenneavausta: yksi betoniseen
välipohjaan ja neljä puiseen välipohjaan.
1950-luvun välipohjassa ei havaittu lämmöneristettä. 1930-luvun välipohjassa oli sekatäyttöä, josta
otettiin kuusi materiaalinäytettä. Vain 1/5 sekatäyttönäytteessä oli mikrobivauriota. WC-tilassa 250
oli valettu betonia kipsilevyn päälle, mikä on vaurioittanut kipsilevyn paperin, mutta alemmissa lämmöneristekerroksissa ei havaittu mikrobivauriota.
WC-tilan 250 muovimatto oli korkannut ylös; pintamittaus oli normaali. Maton alle oli tehty 10 mm
valu kipsilevyn päälle, joka oli pullistunut kosteuden vaikutuksesta. Kipsilevyn alla oli vanha puulattia,
sekatäyttö (mm. tiiltä ja lastua) sekä alempana turvetäyttöä. Turvetäyttö oli kuivaa eikä siinä ollut
mikrobivauriota. Avauksesta otettiin kolme materiaalinäytettä eri kerroksista ja vain valun alapuolella
kipsilevyssä oli vahva viite mikrobivauriosta. Välipohjassa olevan tukipuun kosteus oli 5,7 p-% ja
lattialankun kosteus pinnassa oli 7,9 p-%.
Välipohjarakenteissa havaittiin ilmavuotoja lattian (puu- ja betonilattia) ja seinien rakenneliittymissä.
Merkkiainekokeen aikana huonetila oli lievästi ylipaineinen (+0,4 Pa) välipohjatilaan nähden, minkä
vuoksi ilmavuotoa ei ollut putkiläpivientien kohdalla.
Taulukko 6. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysien yhteenvetotaulukko. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)

Piste

Tila, tarkennus

Materiaali

N6

Luokka 247, vesipisteen
luona

Sekatäyttö

N16

WC-tila 250, oven eteen

Kipsilevyn
paperi

N17

WC-tila 250, oven eteen

Sekatäyttö

N18

WC-tila 250, oven eteen
Luokka 307, väliseinän luo
(entinen ulkoseinä)
Luokka 312, ulkoseinän viereen

Turvetäyttö

N28
N30

Sekatäyttö
Sekatäyttö

Tulkinta
Viite vauriosta (aktinobakteerit 21 pmy, A.ustus
4 pmy, Paecilomyces sp. 2 pmy, Chaetomium sp.
2 pmy, Ulocladium sp. 1 pmy)
Vahva viite vauriosta (runsaasti aktinobakteereja, A.ustus 7 pmy, A.versicolor 3 pmy)
ei viitettä (aktinokabteereja 4 pmy, Paecilomyces sp.
1 pmy, muuten niukka sienikasvusto)
ei viitettä (niukasti sienikasvustoa)
ei viitettä (niukasti sienikasvustoa, Paecilomyces sp.
9 pmy)
ei viitettä (aktinobakteereja 9 pmy, sienikasvusto
niukkaa)
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Kuva 34. Yleiskuvaa puulattiasta 1930-luvulta.

Kuva 35. Läpivientien kohdat ovat epätiiviit.

Kuva 36. Puulattian avaus, RA6, luokassa 247.

Kuva 37. Lautalattian alapuolella näkyy eristetäyttöä.

Kuva 38. Eristetäyttöä endoskoopilla kuvattuna.

Kuva 39. Betonilattian avaus, RA16, luokassa 241.
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Kuva 41. WC-tilan lattian avaus.

Kuva 40. WC-tilan 250 vaurioitunut lattiamatto. RA5 tehtiin
nuolen kohdalle.

Kuva 42. Rakennekerrokset: muovimatto, betonivalu, kipsilevy, lautalattia

Kuva 43. Turvetäyttöä, joka vaikutti kuivalta.

5.1.4.3 Johtopäätökset
Väliseinät ovat tiiltä eivätkä ole vaurioherkkiä. Välipohja 1950-luvun osassa on kaksoislaattarakenteinen, jonka välissä on tyhjä tila. Tyhjässä tilassa voi olla jäljellä muottilaudat, jotka voivat kastuessaan mikrobivaurioitua tai lahota. Betonikerrokset kuitenkin estävät hyvin ilmavirtaukset sisätiloihin.
Riskikohtina ovat epätiiviit läpiviennit sekä lattian ja seinän rakenneliittymät, joissa on ilmavuotokohtia. Nämä on syytä tiivistää erillisen suunnitelman mukaisesti.
1930-luvun välipohjarakenne käsittää paksun sekatäytön, puulattian ja uudemmat pintakerrokset
(kipsilevy ja laatta/matto). WC-tilassa 250 on kipsilevyn päälle tehty ohut betonivalu, joka on kastellut
alapuolisen kipsilevyn. Kipsilevyn pullistuessa päällä ollut muovimatto on lohjennut rikki. Sekatäyttönä on rakennusjätettä, puuta ja lastua sekä turvetta. Sekatäyttö on herkästi mikrobivaurioituvaa
kastuessaan, mutta vain 1/5 näytteestä on vaurioitunut (vesipisteen luota otettu näyte). Vauriota
syntyy herkemmin vesiputkien ja ulkoseinien läheisyyteen. Välipohjan puurakenne ei ole ilmatiivis.
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Välipohjan läpiviennit ovat aistinvaraisestikin auki; ilmavuotoja on myös lattian ja seinän rakenneliittymissä. Välipohjan ilmavuotoja vähentää sisätilan lievä ylipaineisuus eristetilaan nähden (mittaus
vain hetkellinen).

5.1.4.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪

WC-tilan 250 lattian pintojen uusiminen vähintään lautalattiaan asti
1930-luvun välipohjien tyhjennys sekatäytöstä tai puulattioiden läpivientien ja rakenneliittymien tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan

▪
5.2

1950-luvun välipohjien ja seinien rakenneliittymien tiivistykset

Jatko-osa ja yhdyskäytävä (1957 ja 2001)

Jatko-osan länsipäätyyn on tehty vuonna 2001 pieni laajennos. Lisäksi vanha osa ja jatko-osa on
yhdistetty 2.kerroksessa kulkevalla yhdyskäytävällä mahdollisesti joskus 1950–60-luvulla. Yhdyskäytävästä tutkittiin ulkoseinät.

5.2.1 Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät
5.2.1.1 Rakenne
Alapohjan rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia.
Vanhempi osa, vm. 1957:

▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, laatta 5 mm
betonilaatta 120 mm
lämmöneriste, kevytsora ja muu kiviaines 100 mm
betoni noin 100 mm

Uudempi osa, vm. 2001:

▪
▪
▪
▪
▪

hiekka

Vanhempi osa, entinen liikuntasali:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, puulankku 28 mm
tyhjä tila ja kevytsora 180–185 mm
betoni noin 50 mm
musta pikisively tai vastaava
betoni 50 mm
tyhjä tila ja sora

- 27 -

pintamateriaali, muovimatto
betoni 80–90 mm
pahvi/paperi
lämmöneriste, EPS-eriste yli 100 mm
maapohja

Sisäilmatutkimus | Savion koulu
Työnumero: 500443

11.11.2020

5.2.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Alapohjat kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä neljä rakenneavausta. Rakenneavausten ja aistinvaraisten havaintojen kuvat on esitetty alempana mittaustaulukoiden jälkeen.
Ensimmäisen kerroksen itäpääty on maanvaraista alapohjarakennetta. Luokkien 114, 115 ja 116
alapohjan ja ulkoseinien rakenneliittymät on tiivistetty, mutta luokkaan 117 tiivistyksiä ei ole tehty.
Rakenne koostuu kaksoislaatasta, joiden välissä on kevytsoraa ja muuta kiviainesta eristeenä. Eristekerroksesta ei otettu mikrobinäytteitä, koska kevytsora ei ole niin vaurioherkkä materiaali. Rakenteesta havaittiin yksittäinen ilmavuotokohta pienellä paine-erolla.
Rakennuksen länsipääty on kerroksen verran alempana maanpinnan laskeutuessa – pohjakerros
on kuitenkin pääosin maan pinnan tasolla. Länsipäädyn entisten ulko-wc-tilojen kohdalla on nyt IVkonehuone sekä varasto 011. Näissä tiloissa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja (pko 70–87),
jotka on esitetty taulukossa 7 sekä pohjakuvissa liitteessä 1. Pintamittaus muovimaton alla oli 93–
103. Tarkempi rakennekosteus oli korkea etenkin muovimaton alla sekä syvemmällä rakenteessa.
Betonin kokonaisvahvuus oli noin 160 mm.
Entisen liikuntasalin kohdalla on betonilaatan päällä puurakenteinen lattia. Tämä rakenne on osittain
alapohjaa, mutta suurimmalta osin välipohjaa (alla entiset wc-tilat, nykyinen IV-konehuone ja varastotila). Rakenteen eristekerros on sekatäyttöä; molemmissa avauskohdissa oli mikrobivauriota. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty taulukossa 8 sekä tarkemmin laboratorion
analyysivastauksessa liitteessä 2. Kotitalousluokkaan 108 tehtiin myös yksi isompi avaus rakenteen
selvittämiseksi. Eristekerroksessa on putkivetoja ulkoseinän lähellä. Isomman avauksen kohdalla
olleen koolauspuun rakennekosteus oli normaali: 8,9 p-%. Tilan 106 avauksesta mitattujen koolauspuiden kosteudet olivat 7,2–7,7 p-%. Tilan 106 avauksen muut tiedot on esitetty kohdassa 5.2.4
välipohjat.
Lisäksi länsipäädyssä on vuoden 2001 alapohjarakennetta, johon tehtiin yksi avaus. Uuden rakenteen lämmöneristekerros sijaitsee maapohjaa vasten, joten siitä ei otettu mikrobinäytteitä. Rakenteen ja vanhan ulkoseinän rakenneliittymässä oli selkeää ilmavuotoa sisälle, mutta uudemman ulkoseinän kohdalla ilmavuotoja ei havaittu.
Rakennuksen vierustalla oli nurmikkoa, laatoitusta tai asfalttia. Rakennuksen pohjoispuolella on
pieni kaistale nurmikkoa sokkelia vasten. Tällä kohtaa maa on myös liian lähellä alimpia pohjakerroksen ikkunoita. Maanvastaisissa osissa ei havaittu kosteuseristettä lukuun ottamatta uusinta vuoden 2001 osaa.
Taulukko 7. Viilto- ja porareikämittausten rakennekosteudet, lämpötilat ja absoluuttiset kosteudet tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta. Betonilaatan kokonaisvahvuus oli 160 mm.
Piste
VM2
PR9
PR10
Sisäilma

Tila, syvyys
Varasto 011
Varasto 011, 30 mm
Varasto 011, 64 mm
Varasto 011

Kosteus ja lämpötila ja abs.kosteus
g/m3

90,5 RH-% / 20,0 °C / 15,7
74,5 RH-% / 19,9 °C / 12,9 g/m3
92,7 RH-% / 19,8 °C / 15,8 g/m3
52,8 RH-% / 21,4 °C / 9,9 g/m3
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-
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Taulukko 8. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. N2 on välipohjarakennetta, mutta muuten samanlainen lattiarakenne. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Piste

Tila

Materiaali

N1

Tila 108 (alapohja)

Sekatäyttö

N2

Tila 106 (välipohja)

Sekatäyttö

Tulkinta
vahva viite vauriosta (runsas sienikasvusto, aktinobakteereja 5 pmy, Paecilomyces 2 pmy, A.fumigatus 2 pmy,
A.ustus 1 pmy, Eurotium sp. 1 pmy)
vahva viite vauriosta (runsas sienikasvusto, aktinobakteereja 24 pmy)

Kuva 44. Kolmen luokkatilan alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymää on tiivistetty.

Kuva 45. Rakenneavaus tilaan 117, jossa alapohjan ja ulkoseinän liittymäkohtia ei ole lisätiivistetty.

Kuva 46. Eristetäyttönä on kiveä, betoninpalasia ja kevytsoraa.

Kuva 47. Varastotilasta 011 mitattiin rakennekosteuksia
muovimaton alta. Pintakosteus tällä kohtaa oli 80–85.
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Kuva 48. Rakenneavaukset puulattiaan tilassa 108.

Kuva 49. Isomman avauksen kohdalla eristeenä oli kevytsoraa. Alemmasta betonista mentiin läpi tyhjään alapohjatilaan.

Kuva 50. Pienemmässä lattiavauksessa ulkoseinän luona
oli näkyvissä runsaasti putkia.

Kuva 51. Pohjoissivulla on myös nurmikkoa sokkelia vasten. Alimmat ikkunat ovat liian lähellä maanpintaa.

5.2.1.3 Johtopäätökset
Jatko-osan maanvastaiset rakenteet eivät ole kosteuseristettyjä lukuun ottamatta uusinta vuoden
2001 osaa. Sokkelin vierustoilla on pääosin laatoitusta tai asfalttia, pohjoissivulla on myös kaistale
nurmikkoa. Nurmikko pidättää hyvin kosteutta itsessään ja lisää maanvastaisten osien kosteusrasitusta. Sokkelin maanpäälliset osat ovat maalattuja, mutta niissä on paikoin halkeamia ja paikkavaurioita, joissa teräkset ovat näkyvissä.
Rakennusosassa on kolmenlaista alapohjarakennetta: vuoden 1957 alapohja itäpäässä, entisen liikuntasalin puurakenteinen alapohja keskivaiheilla ja vuoden 2001 alapohja länsipäädyssä. Näistä
rakenteista suurimman riskin aiheuttaa liikuntasalin puulattia, jossa on eristeenä mikrobivaurioitunutta sekatäyttöä, etenkin ulkoseinän vierustalla. Ulkoseinän lähellä on putkivetoja, joista osa näyttäisi kulkevan alemman betonilaatan alapuolella. Rakenteen keskivaiheilla eristetäyttönä on pääasiassa kevytsoraa. Betonilaatan alapuolella on jonkun verran tyhjää tilaa, mutta piirustuksissa ollutta
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ns. tuulettuvaa alapohjaa ei havaittu. Puulattia itsessään ei ole ilmatiivis rakenne, joten eristetilasta
on todennäköisesti ilmavuotoja sisätiloihin.
Vuoden 1957 itäpään alapohjarakenteena on kaksoislaattarakenne. Betonilaattojen välissä on kevytsoraeriste, joka ei ole niin vaurioherkkä materiaali. Itäpään neljästä luokkatilasta kolmen alapohjan liittymäkohdat on tiivistetty sisäpuolelta. Tiivistämättömästä luokasta on yksittäinen ilmavuotokohta alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymästä.
Vuoden 2001 alapohjan rakenne on betoninen, rakenteen lämmöneristys (EPS) on betonilaatan ja
maapohjan välissä. Betoni on itsessään ilmatiivis rakenne eikä vuotokohtia ole uuden ulkoseinän
kohdalla. Selkeä ilmavuoto on kuitenkin uuden alapohjan ja vanhan ulkoseinän rakenneliittymässä,
joka voi mahdollistaa maa-aineksen epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin.
Entisten ulko-wc-tilojen kohdalla on kohonneita kosteuslukemia muovimaton alla. Todennäköisesti
muovimatto on asennettu liian märälle, sillä betonin kosteus betonilaatan keskellä on normaalimpi.
Alempana betonissa kosteus nousee, mikä johtunee maakosteuden noususta. Muovimaton alla
oleva kosteus voi aiheuttaa VOC-päästöjä sisäilmaan. Ko.tilat ovat kuitenkin toissijaisia tiloja, minkä
vuoksi niiden korjaustarve ei ole niin akuutti.

5.2.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tilan 007 alapohjan ja vanhan ulkoseinärakenteen rakenneliittymän tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan
Entisten ulko-wc-tilojen muovilattian uusimiset; lattiamateriaalin valinnassa huomioitava
maanvaraiseen betonilaattaan soveltuvat materiaalit
Entisen liikuntasalin (nykyiset musiikki 106 ja kotitalous 108) puulattian eristetilan puhdistaminen orgaanisesta aineksesta ja alemman betonilaatan tiiveyden varmistaminen maapohjaan nähden (sekatäyttöä ainakin ulkoseinän vieressä putkivetojen kohdalla)
Sokkelin paikkakorjaukset ja huoltomaalaukset
Tarvittaessa tilan 117 alapohjan ja ulkoseinän tiivistykset kuten muissakin luokkatiloissa
Maanvastaisten rakenteiden kosteuseristyksen lisääminen salaojituksen parantamisen yhteydessä sekä nurmikkokaistaleen maanpinnan muokkaus ikkunoista alemmas
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5.2.2 Ulkoseinät ja ikkunat
5.2.2.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia.
Jatko-osa (1957):

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, maali
verkko ja ohut rappaus
tiili yli 390 mm
julkisivurappaus

Vuoden 2001 pääty:

▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, maali
betoni 80 mm
pahvi/paperi
uretaani 100 mm

Yhdyskäytävä:

▪
▪
▪
▪

tasoite ja maali 10–25 mm
betoni 170–200 mm
lastuvillalevy (toja) 150 mm
lujalevy, asbestipitoinen

betoni

5.2.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kuusi rakenneavausta. Yksi avauksista
tehtiin jatko-osan ja laajennoksen liittymäkohdassa olevaan putkikanaaliin ja yksi vuoden 2001 päätyseinään. Kaksi avausta tehtiin yhdyskäytävälle.
Jatko-osan vanha ulkoseinä oli massiivitiiltä eikä sisältänyt eristeitä. Jatko-osan vuoden 2001 pääty
koostui betonista ja uretaanieristeestä. Jatko-osan ja vanhan osan välinen yhdyskäytävä koostui
paksusta betonista ja lastuvillalevyeristeestä.
Jatko-osan ja laajennusosan liitoskohtaan tehtiin avaus käytävällä 209 olevaan putkikotelointiin.
Kohdassa on entinen ikkuna, joka on tilkitty mineraalivillalla sekä kipsilevyllä kotelon sisällä. Kotelon
ja ulkoseinän liitoskohdassa on myös mineraalivillaa. Mineraalivilloista otettiin mikrobinäyte, joka sisälsi vahvan viitteen mikrobivauriosta. Liitoskohdan ulkopuolella on rappausvaurioita.
Yhdyskäytävän ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (2/2 näytteessä). Ikkunatilkkeissä (2/4 näytettä) esiintyi mikrobivauriota
etenkin kohdissa, joissa oli ulkopuolisia rappausvaurioita. Materiaalinäytteiden analyysivastausten
tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Merkkiainekokeissa havaittiin selkeitä ilmavuotoja ikkunalaudan alta ja ikkunaliittymistä (vuoden
1957 osalla). Yhdyskäytävän ulkoseinissä ei havaittu ilmavuotoja pienellä alipaineella. Yhdyskäytävän avauksista oli selkeä ilmavirta sisälle päin, ja ilmavirrassa oli maakellarimaista hajua.
Taulukko 9. Materiaalinäytteiden yhteenvetotaulukko ja tulkinta. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Piste

Tila, tarkennus

Materiaali

N3

Yhdyskäytävä, RA21

Lastuvillalevy

N4

Yhdyskäytävä, RA21b

Pellavatilke

N5

Yhdyskäytävä, RA22

Lastuvillalevy

N14
N24

Luokka 211, ikkunan
yläpuolelta
Luokka 007 (vm. 2001)

Tulkinta
Vahva viite vauriosta (erittäin runsas sienikasvusto, runsas aktinobakteerikasvusto, Engyodontium sp. 2 pmy, A.ustus 2 pmy)
Vahva viite vauriosta (runsas sienikasvusto, aktinobakteerit 12 pmy)
Vahva viite vauriosta (runsas aktinobakteerikasvusto, Engyodontium sp. 13 pmy, A.ustus 1 pmy)

Pellavatilke

Vahva viite vauriosta (runsas sienikasvusto)

Kelt. SPS-eriste

ei viitettä (niukka sienikasvusto)
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Piste

Tila, tarkennus

Materiaali

Tulkinta

N43

Käytävä 215, portaikko

Pellavatilke

ei viitettä (niukka sienikasvusto)

N44

Luokka 117

Pellavatilke

N45

Käytävä 209, jatkoosan ja laajennososan liittymä

Mineraalivilla

ei viitettä (kohtalainen sienikasvusto)
Vahva viite vauriosta (runsas sienikasvusto, Eurotium sp. 9 pmy, Ulocladium sp. 2 pmy, A.versicolor 2 pmy, A.fumigatus 1 pmy, Scopulariopsis
sp. 1 pmy, Chaetomium sp.)

Kuva 52. Yleiskuva jatko-osasta ja yhdyskäytävästä.

Kuva 53. Läpivientejä ei ole tiivistetty.

Kuva 54. Rappausvaurio ikkunan yläosassa mahdollistaa
ikkunatilkkeen mikrobivaurioitumisen. Oikealla on yhdyskäytävä.

Kuva 55. Puuikkunoiden ulkopuoliset osat vaativat huoltomaalausta.

Kuva 56. Sokkelissa pieni halkeama ja maalin hilseilyä.
Sokkelin juuressa on hieman kasvillisuutta.

Kuva 57. Tilasta 211 otettu ikkunatilkkeen näyte rappausvauriokohdasta. Tilke sisälsi viitteen mikrobivauriosta.
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Kuva 58. Rakenneavaus jatko-osaan ulkoseinään luokassa 114.

Kuva 59. Seinärakenne on tiiltä.

Kuva 60. Jatko-osan ja laajennososan liittymäkohta ulkoapäin.

Kuva 61. Sauma on huonokuntoinen.

Kuva 62. Rakenneavaus liitoskohdassa olevaan putkikoteloon.

Kuva 63. Kotelo on vanhan ikkunan kohdalla, joka on peitetty mineraalivillalla.
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Kuva 64. Putkikoteloa alaspäin.

Kuva 65. Putkikoteloa ylöspäin.

Kuva 66. Käytävän 215 ikkunatilkettä.

Kuva 67. Yhdyskäytävän ikkunatilkettä, jossa oli mikrobivauriota.

Kuva 69. Toinen ulkoseinän avaus, RA22, jossa näkyy
tojalevyä. Eristenäytteessä oli viite mikrobivauriosta.
Kuva 68. Rakenneavaus yhdyskäytävän ulkoseinään,
RA21.
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5.2.2.3 Johtopäätökset
Jatko-osan ulkoseinät ovat massiivitiiltä eivätkä sisällä vaurioherkkiä eristemateriaaleja. Ikkunat on
tilkitty pellavaeristeellä, joka on erittäin vaurioherkkä materiaali. Muutamin paikoin ikkunoiden läheisyydessä on julkisivun rappausvaurioita, jotka altistavat ikkunatilkkeet kosteudelle ja siten mikrobivaurioille. Rappausvauriot tulee korjata ja ikkunoiden eristeet uusia tai vaihtoehtoisesti ikkunat tulee
tiivistää sisäpuolelta. Ikkunoiden puuosat ovat myös huonokuntoiset ja ne tulee huoltomaalata ja
tarvittaessa uusia.
Jatko-osan länsipäädyn ulkoseinärakenne on uudempi, vuodelta 2001. Ulkoseinä koostuu betonista
ja uretaanieristeestä. Eriste ei ole niin vaurioherkkä eikä ulkoseinässä havaittu ilmavuotoja.
Yhdyskäytävän ulkoseinä koostuu paksusta betonikerroksesta, lastuvillalevystä sekä julkisivulevystä. Eristeet ovat selvästi mikrobivaurioituneet (2/2 näytettä), mutta betonipinta on ilmatiivis. Rakenteessa ei havaittu ilmavuotoja pienellä alipaineella. Yhdyskäytävän ikkunat on tiivistetty myös
pellavatilkkeellä, jossa on mikrobivauriota. Yhdyskäytävän julkisivulevyt sisältävät asbestia.

5.2.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

▪
▪
▪

Ulkopuolisten rappausvaurioiden paikkaus ja saumauksien uusimiset sekä näiden lähellä
olevien ikkunoiden ikkunatilkkeiden uusimiset
o

Vaihtoehtoisesti ikkunoiden tiivistäminen sisäpuolelta

o

Lisäksi julkisivussa olevien läpivientien tiivistykset

Vanhojen puuikkunoiden huoltomaalaukset, etenkin ulkopuoliset osat
Jatko-osan ja laajennososan liittymäkohdan uusiminen putkikotelon kohdalta (mikrobivaurioituneet mineraalivillat) sekä ulkopuolisen saumauksen ja rappauksen korjaukset
Yhdyskäytävän ikkunoiden sisäpuoliset tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan

5.2.3 Yläpohja
5.2.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraava:
Vuonna 1957 rakennettu:

▪
▪
▪
▪

Vuonna 2001 rakennettu pääty:

äänenvaimennuslevyt, maalattu lastuvillalevy 30 mm, joiden välissä puulevy 5 mm;
luokissa uudemmat mineraalivillalevyt
betoni 110 mm
lämmöneriste, mineraalivilla 120–130 mm
kova villa
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5.2.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kolme rakenneavausta. Avauksista otettiin mikrobinäytteet, joissa ei havaittu viitteitä vauriosta. Jatko-osan käytävillä oli lastuvillalevyjä äänenvaimennuksena. Niissä ei havaittu kosteusjälkiä. Luokkatiloissa äänenvaimennuslevyt olivat uudempia.
Jatko-osan yläpohjasta ei havaittu ilmavuotoja, mutta vuoden 2001 yläpohjasta ja vanhan ulkoseinän
tiivistyksistä oli ilmavuotoja.
Taulukko 10. Materiaalinäytteiden yhteenvetotaulukko ja tulkinta. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Piste

Tila

Materiaali

N15

Käytävä 209

Mineraalivillaeriste

N23

Käytävä 215

Mineraalivillaeriste

N34

Luokka 204

SPS-eriste

Tulkinta
ei viitettä (niukka sienikasvusto, A.fumigatus 1 pmy, Eurotium sp. 1 pmy)
ei viitettä (niukka sienikasvusto, aktinobakteeri 1 pmy ja
Stachybotrus sp. 1 pmy)
ei viitettä (niukka sienikasvusto, aktinobakteeri 1 pmy, Ulocladium sp. 1 pmy, Eurotium sp. 3 pmy, A.ustus 1 pmy)

Kuva 70. Yleiskuva jatko-osan luokkatilan katosta. Äänenvaimennuslevyt on uusittu.

Kuva 71. Rakenneavaus käytävälle 209, RA36

Kuva 72. Lastuvillalevy (ns. toja) on kiinnitetty suoraan
betoniin. Levyjen välissä on ohuemmat puukuitulevykaistaleet.

Kuva 73. Toinen yläpohjan rakenneavaus, RA36b, käytävälle 215.
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Kuva 74. Lämmöneristeenä on mineraalivillaa, josta otettiin mikrobinäyte.

Kuva 75. Betoni oli noin 110 mm paksua, jonka päälle oli
liimattu äänenvaimennuslevyt: 5 mm puulevyä ja 30 mm
lastuvillalevyä.

Kuva 76. Avaus vuoden 2001 yläpohjaan, RA27b, luokassa 204.

Kuva 77. Avauksesta näkyi SPS-levyjen takana betonia.

5.2.3.3 Johtopäätökset
Jatko-osan yläpohjarakenne on betoninen. Lämmöneristeenä on 120–130 mm mineraalivillaa, jonka
jälkeen tulee kova villa, joka toiminee tuulensuojana. Lämmöneristeessä (pehmeä villa) ei ollut mikrobivauriota (2 näytettä). Betonirakenne on ilmatiivis eikä rakenteessa havaittu ilmavuotoja sisätiloihin. Vaurioherkin kohta on käytävien lastuvillalevyt, jotka mikrobivaurioituvat herkästi kostuessaan.
Niissä ei kuitenkaan tutkimushetkellä ollut kosteusjälkiä.
Jatko-osan vuoden 2001 päädyn yläpohja koostuu betonisesta ontelolaatasta sekä lämmöneristeenä käytetystä SPS-levystä. Eriste ei ole kovin vaurioherkkä, eikä siinä ollut viitettä mikrobivauriosta. Eristekerroksen jälkeen on toinen betonikerros ennen vesikatetta. Yläpohjan ja vanhan ulkoseinän tiivistyskohdista on ilmavuotoja, mitkä tulee parantaa.
Yhdyskäytävän yläpohjarakennetta ei tutkittu.

5.2.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

Jatko-osan uuden päädyn yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymän tiivistyksien parannukset
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5.2.4 Välipohjat, väliseinät ja muut havainnot
5.2.4.1 Havainnot ja mittaustulokset
Välipohjarakenteisiin tehtiin yksi avaus musiikkitilaan 106, joka on entistä juhla/liikuntasalia. Rakenteena on betonilaatta, jonka päällä on sekatäyttöä ja ilmatila noin 200 mm sekä lankkulattia 28 mm.
Sekatäytöstä otettiin mikrobinäyte, joka sisälsi vahvan viitteen mikrobivauriosta. Tarkempi analyysitulos on esitetty liitteessä 2. Rakenneavaus tehtiin kulmaukseen, jossa pintakosteus oli hieman koholla. Lattialankkujen kosteudet olivat kuitenkin normaalit: 6,1–6,2 p-% kolmesta kohtaa mitattuna.
Tähän lattiarakenteeseen ei tehty merkkiainekoetta.
Muut välipohjat ovat betonirakenteisia eikä niissä ole eristeitä. Mahdollisesti alapuolinen betonilaatta
ja eristetäytöt on purettu aiemmissa peruskorjauksissa. WC-tilassa 214 havaittiin pintakosteuksia ja
siihen tehtiin viilto- ja porareikämittaukset, jotka olivat normaalit. WC-tilan alapuolen tuulikaapin sisäkatossa oli myös kosteusjälkiä, jotka johtunevat alaslaskussa olevien putkien vanhoista vuodoista.
Sisäkaton mahdollisesti kostuneesta lastuvillalevystä otettiin mikrobinäyte (N42), jossa ei ollut viitteitä mikrobivauriosta. Tarkempi analyysitulos on esitetty liitteessä 2.
Taulukko 11. Välipohjien viilto- ja porareikämittaukset sekä niiden tulkinta.

Piste
VM1
PR1
PR2
Sisäilma

Tila, syvyys (mm)
WC-tila 214
WC-tila 214, 30
WC-tila 214, 70
WC-tila 214

Kosteus ja lämpötila ja abs.kosteus
45,0 RH-% / 20,0 °C / 7,8 g/m3
53,4 RH-% / 23,2 °C / 11,2 g/m3
47,2 RH-% / 23,0 °C / 9,8 g/m3
53,0 RH-% / 24,2 °C / 11,7 g/m3

Tulkinta
Kuiva (pko = 80-145)
Kuiva
Kuiva
-

Väliseinät ovat kivirakenteisia. Vanhaan ulkoseinään, nykyiseen väliseinään, tehtiin yksi avaus luokkaan 104. Vanhan julkisivurappauksen jälkeen oli noin 400 mm betonia (250 mm kevytbetonia ja
150 mm teräsbetonia) ja 90 mm tyhjä tila. Seinässä ei ollut eristeitä. Toinen vanhan ulkoseinän
avaus tehtiin tilaan 007: betonia porattiin reilun 200 mm syvyyteen, eikä vastaan tullut eristekerrosta.
Jatko-osan ja uuden päädyn liikuntasaumaa tarkasteltiin poistamalla lista sekä avaamalla alaslaskuja. Myös yhdyskäytävän ja vanhan osan liikuntasauma oli betoninen. Tätä liitoskohtaa on tiivistetty saumamassalla, jossa ei ollut raskasmetalleja. Liikuntasaumoissa ei havaittu eristeitä.

Kuva 78. Rakenneavaus tilaan 106, entiseen liikuntasaliin. Alapuolella on entiset ulko-wc-tilat.

Kuva 79. Eristeenä on sekatäyttöä.
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Kuva 80. Puulattian alla kulkee putkistoja.

Kuva 81. Lattian alla on kantavia puurakenteita ja villaa.

Kuva 82. Jatko-osan muut välipohjat ovat betonisia. Betonipalkit ovat näkyvissä ja uudet äänenvaimennuslevyt
ovat palkkien välissä.

Kuva 83. WC-tilan 214 alapuolella ollut kosteusjälkiä
alaslasketussa katossa.

Kuva 84. Rakenneavaus väliseinään luokassa 104.
Kuva 85. Rakenne oli betonia, ei eristeitä.
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Kuva 86. Vuosien 1957 ja 2001 liitoskohta ulkopuolelta.

Kuva 87. Entiseen ulkoseinään tehty aukko: betonia noin
400 mm ennen liikuntasaumaa.

Kuva 88. Liitoskohta pohjakerroksen alaslaskusta kuvattuna.

Kuva 89. Liitoskohta ylempänä

Kuva 90. Liikuntasauma yhdyskäytävän ja vanhan osan
välillä.

Kuva 91. Liikuntasauman kohdassa ei ollut eristeitä.
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5.2.4.2 Johtopäätökset
Musiikkitilan (entisen liikuntasalin) lattiarakenteena on puulankku, sekatäyttö ja tyhjä tila sekä betonilaatta. Puulattian alla on myös putkivetoja. Lattian sekatäytössä on mikrobivauriota. Puulattiassa
on yleensä ilmavuotokohtia, joita pitkin välipohjan huonolaatuinen ilma voi kulkeutua sisätiloihin.
Jatko-osan muut välipohjat ovat betonisia, kantavana rakenteena betoniset palkit. Mahdollisesti
aiemmissa peruskorjauksissa on voitu jo purkaa sekatäytöt ja alemmat betonilaatat. Vuoden 2001
välipohjat ovat ontelolaattoja. Välipohjien riskinä on mahdolliset kosteusvauriot muovimaton alla tai
lasivillalevyjen kostuminen. Kosteusvaurioita ei havaittu tutkimushetkellä. Tuulikaapissa 118 on
vanha kosteusjälki äänenvaimennuslevyssä, jossa ei ole mikrobivauriota. Kosteusjälki johtunee
alaslaskussa olevien putkien vanhoista vuodoista.
Väliseinät ovat myös kivirakenteisia eikä niissä ole vaurioherkkiä eristekerroksia. Eri rakennusosien
liikuntasaumoissa ei ole eristeitä, jotka voisivat vaurioitua.

5.2.4.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä suositellaan seuraavaa:

▪
5.3

Puulattioiden alla olevan sekatäytön poistaminen

Laajennososa (1993)

5.3.1 Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät
5.3.1.1 Rakenne
Maanvastaiset rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia.
Alapohja:

Sokkeli:

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, laatta 5 mm
betonilaatta 80 mm
lämmöneriste, EPS-eriste noin 50 mm
hiekka

Liikuntasalin alapohja:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, puulattia 36 mm
lautakoolaus 35 mm
mineraalivilla 50 mm
tyhjä tila 90 mm ja painekyll. aluslaudat
ontelolaatta 260 mm
EPS-eriste 100 mm ja hiekka
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5.3.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Alapohja kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kolme rakenneavausta. Sokkelirakenteeseen
tehtiin kaksi rakenneavausta. Maanpinta on melko tasainen rakennuksen vierustoilla. Rakennuksen
vierustalla oli nurmikkoa, asfalttia ja sorastusta. Rakennuksen läheisyydessä on myös pensaita ja
puita. Aistinvaraisten havaintojen sekä rakenneavausten kuvat on esitetty alempana mittaustulosten
jälkeen.
Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu erityisiä kostuneita alueita, lukuun ottamatta väestösuojassa
olevia pukuhuonetiloja. Tarkempia viilto- ja porareikämittauksia tehtiin näihin tiloihin, ja niiden mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 12. Viilto- ja porareikämittausten rakennekosteudet, lämpötilat ja absoluuttiset kosteudet tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta. PR17 ja PR18 on tehty maanvastaiseen ulkoseinään, selvästi koholla olevat lukemat on tummennettu.
Piste
VM4
PR13
PR14
sisäilma
VM5
PR15
PR16
PR17
PR18
sisäilma

Tila, syvyys
Pukutila 021
Pukutila 021, 55 mm
Pukutila 021, 105 mm
Pukutila 021
Pukutila 015
Pukutila 015, 60 mm
Pukutila 015, 99 mm
Pukutila 015, 93 mm,
360 mm lattiasta
Pukutila 015, 93 mm,
1035 mm lattiasta
Pukutila 015

Kosteus, lämpötila ja abs.kosteus

Tulkinta

69,5 RH-% / 19,3 °C / 11,6 g/m3
80,2 RH-% / 18,5 °C / 12,7 g/m3
88,2 RH-% / 18,4 °C / 14,0 g/m3
56,9 RH-% / 19,7 °C / 9,7 g/m3
75,1 RH-% / 18,7 °C / 12,1 g/m3
87,2 RH-% / 17,9 °C / 13,3 g/m3
94,0 RH-% / 17,6 °C / 14,1 g/m3

kuiva
kohonnut lukema (pko 64–68)
kostea
kohonnut lukema (pko 76–81)
kostea
kostea

70,0 RH-% / 19,8 °C / 12,0 g/m3

kuiva

71,3 RH-% / 20,6 °C / 12,8 g/m3

kuiva

55,3 RH-% / 21,4 °C / 10,4 g/m3

-

Alapohjaan tehtiin kolme avausta: luokkaan 032, liikuntasaliin 012 sekä keittiön sokkeliin, jolla tavoiteltiin piirustuksissa olevan tuulettuvan alapohjan löytymistä. Keittiön lattia oli painunut, sillä lattian
sisäpinnoite on haljennut koko matkaltaan ulkoseinällä.
Kaikki alapohjat ovat maanvastaisia rakenteita. Betonilaatan tai ontelolaatan alapuolella on EPSeristettä maapohjaa vasten. Liikuntasalin kohdalla ontelolaatan päällä on puukoolattu lattia, jonka
tyhjässä tilassa on sähköputkia sekä mineraalivillaa. Villa ei kuitenkaan ole kiinni betonissa vaan
koolauspuiden päällä. Betoni oli myös sisäpinnastaan kuiva: pko 48–55. Puukoolauksen rakennekosteus oli normaali: 7,9 p-%.
Sokkeliin tehtiin kaksi avausta, joista toinen oli maanpinnan yläpuolella ja toinen maanpinnan alla.
Kahden betonikerroksen välissä oli EPS-eristettä lämmöneristeenä.
Liikuntasalin ja sokkelin rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä. Sokkelin näytteissä esiintyi
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty
taulukossa 13 sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Alapohjien merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja ulkoseinän rakenneliittymissä sekä liikuntasalissa lentopallotolppien kiinnitysaukoissa. Sokkelin merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja ikkunan liittymäkohdissa sekä patterin kannakkeissa.
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Taulukko 13. Materiaalinäytteiden yhteenvetotaulukko. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Piste

Tila, tarkennus

N25

Liikuntasali, ulko-oven luota

N26

Liikuntasali,
heltä

N35

Käytävä
juurelta

N36

Tila 048, ikkunan alta

varaston

034,

lä-

portaikon

Materiaali

Tulkinta

Kelt. Villaeriste
Kelt. Villaeriste

ei viitettä (niukka sienikasvusto, A.penicillioides 2
pmy)

EPS-eriste
EPS-eriste

Kuva 92. Sokkelin vierustalla on sorastus. Sokkelin maalipinta on paikoin hilseillyt pois. Sadeveden syöksyputkessa
on katkos, jota on hieman lyhennetty.

Kuva 94. Sokkelin saumaus on auennut ja sokkelin vierustalla on kasvillisuutta.

ei viitettä (niukka sienikasvusto, A.versicolor 1 pmy)
Viite vauriosta (niukka sienikasvusto, aktinobakteerit 20 pmy, A.versicolor 1 pmy, Engyodontium
sp. 1 pmy)
Viite vauriosta (aktinobakteerit 28 pmy, A.versicolor 14 pmy)

Kuva 93. Rakennuksen pohjoispuolen sisäänkäynnissä on
asfaltoitu alue. Asfalttia ei ole nostettu ylöspäin ja sokkelin
viereen on päässyt kasvamaan sammalta ja heiniä.

Kuva 95. Maanvastaisissa rakenteissa ei havaittu kosteudeneristystä.
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Kuva 96. Sokkelin maalipinta on hilseillyt ja maanpinta on
liian lähellä ikkunoita.

Kuva 97. Keittiön sokkeliin tehty avaus, josta ei päästy tuulettuvaan alapohjatilaan, vastassa oli soraa.

Kuva 98. Väestösuojan pukutilojen suihkutilojen kynnys on
sen verran matala, että vesiroiskeet pääsevät kastelemaan
mattoa. Muovimatossa oli kohonneita pintakosteuksia: 80–
94.

Kuva 99. Mattojen saumakohta on epätiivis.

Kuva 100. Porareikämittaukset pukutilassa 015, jonka kulmauksessa oli selviä kosteusjälkiä ulkoseinän alaosissa.

Kuva 101. Rakenneavaus alapohjaan tilassa 032.
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Kuva 102. Rakenneavaus liikuntasalin lattiaan.

Kuva 103. Eristevilla on irti alapuolisesta betonista.

Kuva 104. Ontelolaatasta porattiin läpi maapohjaan asti.

Kuva 105. Jalkalista on hivenen rikki ja päästää pölyä välitilaan.

Kuva 106. Toinen liikuntasalin avaus ulko-oven viereen.

Kuva 107. Keittiön alapohja on painunut ja rikkonut lattiapinnoitteen ulkoseinän kohdalta.
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Kuva 109. Sokkelin toinen avaus tilaan 048.
Kuva 108. Sokkelin avaus portaikon päähän aulatilassa
034.

Kuva 110. Sokkelin betonin paksuus oli 200 mm.

5.3.1.3 Johtopäätökset
Maanpinta on melko tasainen rakennuksen vierustoilla, mikä voi aiheuttaa veden kerääntymisen
sokkelin vierustoille. Rakennuksen vierustalla on nurmikkoa, asfalttia ja sorastusta. Rakennuksen
läheisyydessä kasvaa pensaita ja suuriakin puita, jotka voivat vaurioittaa ulkoseinä-, vesikatto- ja
sokkelirakenteita. Pensaiden ja puiden juuret voivat lisäksi tukkia salaojajärjestelmää. Paikoin sadeveden syöksyt kastelevat seinärakenteita sekä sokkelia.
Piirustuksien mukaan osassa alapohjia olisi tuulettuva alapohjatila. Näitä ei tutkimuksissa havaittu,
mikä ei täysin poissulje tyhjän tilan olemassaoloa. Näihin tiloihin ei ole kuitenkaan mitään kulkua.
Alapohjarakenteena on betonilaatta tai ontelolaatta, joiden alla on 50/100 mm paksu EPS-eristekerros. Ontelolaatan päällä on puukoolattu liikuntasalin lattia, jonka välitilassa on keltaista villaa. Villa
ei kosketa betonin pintaa, eikä betonin pinnassa havaittu kohonneita pintakosteuksia. Rakenteessa
oleva villa onkin säilynyt vaurioitumattona. Alapohjarakenteista on ilmavuotoja sisätiloihin ulkoseinän
rakenneliittymistä sekä liikuntasalin lentopallotolppien kiinnitysaukoista. Etenkin ulkoseinän rakenneliittymät tulee tiivistää.
Keittiön alapohja on jonkun verran painunut; lattian sisäpinnoite on ratkennut koko ulkoseinän kohdalta ja voi päästää pesuvesiä pinnoitteen alle. Keittiön keskivaiheilla onkin kohonneita pintakosteuksia. Samoin tiskaustilan ja ruokalan kohdalla on kohonneita pintakosteuksia. Nämä kohdat ovat
alapohjarakennetta.
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Väestösuojan alapohjarakenteeseen nousee maakosteus, joka on saanut aikaan mattoliiman käymistä sekä ulkoseinän alaosissa maalin hilseilyä. Väestösuojaan ei tehty rakenneavausta, mutta ne
on oltava maanvastaisia rakenteita paksulla betonikerroksella. Eristeenä voi olla hiekkaa betonikerrosten välissä. Suihkutilojen kohdalla kosteutta on lisäksi päässyt muovimaton alle epätiiviistä liitoksesta.
Sokkelirakenne on betoninen ja lämmöneristeenä on betonien välissä oleva EPS-eriste. Molemmissa avauksissa on mikrobivauriota. Sokkelin ulkopinta on maalattu, mutta maanvastaisissa osissa
ei ole minkäänlaista kosteudensulkua. Maanpinnan yläpuolisissa osissa maalipinta on paikoin hilseillyt pois. Rakenteesta on ilmavuotoja ikkunaliittymissä sekä patterien kannakkeissa, jotka tulee
tiivistää.

5.3.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪

Alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymien sekä sokkelin ikkunaliittymien ja patterikannakkeiden tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan
Maanvastaisen sokkelin kosteudeneristäminen
Kasvillisuuden poisto rakennuksen välittömästä läheisyydestä, etenkin jos ne tukkivat salaojajärjestelmää
Sadevesijärjestelmän parantaminen niin, ettei vesi pääse roiskumaan sokkeliin / ulkoseinille
Keittiön ja väestösuojan lattiapinnoitteen uusiminen ainakin kostuneilta osin, pintamateriaalia
valittaessa on huomioitava maanvastainen rakenne

5.3.2 Ulkoseinät ja ikkunat
5.3.2.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪

Pintamateriaali, maali
Tasoite ja betoni 135–155 mm
Lämmöneriste, mineraalivilla 170–190 mm
Betoni + rappaus

5.3.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kolme rakenneavausta.
Tarkempia rakennekosteusmittauksia tehtiin rakenneavausten yhteydessä, ja niiden mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Eristetilan kosteudet olivat normaalit.
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Taulukko 14. Ulkoseinärakenteiden rakennekosteudet, lämpötilat ja absoluuttiset kosteudet tilakohtaisesti
sekä mittaustulosten tulkinta.

Avaus
RA39
RA42
RA43

Tila
Luokka 032
Luokka 111
Luokka 103

Kosteus ja lämpötila ja abs.kosteus
g/m3

58,5 RH-% / 18,0 °C / 9,0
49,4 RH-% / 21,1 °C / 9,1 g/m3
52,8 RH-% / 20,9 °C / 9,6 g/m3

Tulkinta
Kuiva
Kuiva
Kuiva

Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Taulukko 15. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko.
Piste

Tila

Materiaali

Tulkinta

N37
N38

Luokka 032
Luokka 111

Mineraalivillaeriste
Mineraalivillaeriste

N39

Luokka 103

Mineraalivillaeriste

ei viitettä (niukka sienikasvusto)
ei viitettä (niukka sienikasvusto, aktinobakteereja 4 pmy)
ei viitettä (ei sienikasvustoa, erittäin runsas bakteerikasvu,
mikä esti aktinobakteerien havaitsemisen)

Ulkoseinän merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotoja ulkoseinän yksittäisessä halkeamakohdassa
sekä ikkunoiden rakenneliittymissä.

Kuva 111. Rakenneavaus RA39 luokkaan 032.

Kuva 112. Rakenneavaus RA43 luokkaan 103 vesikaton
kohdille.
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Kuva 113. Rakenneavaus RA42 luokkaan 111 patterin ja
ikkunan väliin.

Kuva 114. Rakenne koostuu betonista ja mineraalivillasta.

5.3.2.3 Johtopäätökset
Monin paikoin kattovesien syöksyputket kastelevat seinärakennetta ja paikoin syöksyjen kohdalla on
halkeamia. Halkeamien kautta vesi pääsee herkemmin rakenteisiin. Syöksyjen tiiveyttä tulee parantaa ja halkeamat paikkakorjata.
Ulkoseinärakenteena on betoni, mineraalivilla, betoni ja julkisivurappaus. Eriste voi vaurioitua, jos
rappaus päästää vettä lävitseen. Monin paikoin rappauksessa onkin vaurioita, mutta kolmessa
avauskohdassa ei ollut mikrobivauriota. Rakenteen läpi on myös ilmavuotoja ikkunaliittymissä sekä
ulkoseinän halkeamissa, jotka tulee tiivistää.

5.3.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪

Ulkoseinien rappauksessa havaitut vauriokohdat sekä sadevesijärjestelmän parannukset
Ulkoseinän ikkunaliittymien sekä halkeamien tiivistykset

5.3.3 Yläpohja
5.3.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, maali
ontelolaatta
lämmöneriste, puhallusvilla 250 mm
ullakkotila ja kattokannakkeet
harva/umpilaudoitus
vesikatto, peltikate
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5.3.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä ottamalla kaksi materiaalinäytettä. Näytteissä ei
ollut mikrobivauriota (sienikasvu niukkaa). Tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 2.
Yläpohjan tuulensuojalevyt oli irronneet ja tilassa on usein lintuja.
Yläpohjasta ei havaittu ilmavuotoja rakenneliittymistä. Ullakon IV-konehuoneesta on kuitenkin täysin
avoin läpivienti alapuolella olevaan sähkökaappiin.

Kuva 115. Yläpohjan tuulensuojapahvit ovat tipahtaneet
paikoiltaan.

Kuva 116. Yläpohjassa liikkuu paljon lintuja, jotka välillä
hyökkäilevät päin.

Kuva 117. Vesikatteen alla on umpilaudoitusta tasaisella
osuudella ja harvalaudoitus jyrkemmillä osilla.

Kuva 118. Umpilaudoituksen ja vesikatteen välissä on jokin musta aluskate.
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5.3.3.3 Johtopäätökset
Yläpohjarakenteena on ontelolaatta ja eristeenä puhallusvilla. Puhallusvillassa ei ole mikrobivaurioita. Yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymät ovat myös tiiviit.
Vesikatteena on pelti. Pellin ja umpilaudoituksen välissä on aluskate, mutta jyrkemmillä osuuksilla
on vain harvalaudoitus. Yläpohjatilan tuuletus on riittävä, tosin tuulensuojapahvit ovat irronneet paikoiltaan. Tuuletusraosta puuttuu eläinten sisäänpääsyä ehkäisevät verkot.
Sähkökaapissa 208 on kaapeleiden läpivienti sisätiloihin, jota ei ole tiivistetty ollenkaan. Myös välipohjan läpivienti on osin avoin.

5.3.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪

Sähkökaapin 208 läpivientien tiivistykset asianmukaisesti
Tuulensuojapahvien uudelleenkiinnitykset ja verkkojen lisääminen tuuletusrakoon lintujen
pääsyn estämiseksi

5.3.4 Muut havainnot ja johtopäätökset
Välipohjana on ontelolaatta, jossa ei ole eristekerroksia. Siivoustilan 132 edustalla oli vettä, joka
voi valua kynnyksen kohdalta käytävän laatoituksen alle. Käytävän keskivaiheilla oli kohonnutta
pintakosteutta. Tulee seurata, onko vettä oven kohdalla useinkin. WC-tilassa 106 havaittiin viemärihajua; lattiakaivossa oli vettä. WC-tilassa 038 on havaittu tunkkaista hajua. Tilan pintakosteudet
olivat normaalit. Tilan putkikotelo tarkasteltiin. Kotelo oli pölyinen ja vesiputken suojaputkea ei ole
tiivistetty. Kotelossa ei havaittu muita epäkohtia tai kosteusjälkiä. Kuva 119. Siivoustilan 132 lattialla oli vettä, joka voi valua kynnyksen kohdalta laatoituksen alle. Kuva 120. WC-tilassa 106 oli
selvä viemärin haju. Lattiakaivossa oli vettä.
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5.3.4.1 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪

Tilan 132 seuranta, ettei vettä makaa lattialla jatkuvasti
WC-tilan 106 viemäriongelman syyn selvitys
WC-tilan 038 puhdistus ja läpiviennin tiivistys
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6 OLOSUHDESEURANNAT SEKÄ KUITU- JA VOC-ILMANÄYTTEET
6.1

Paine-eroseurannat ja johtopäätökset

Tilojen sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa seurattiin 20 eri tilasta kahden viikon ajan. Tarkemmat
paine-eromittausten seurantakäyrät on esitetty liitteessä 3. Alla olevassa taulukossa on koottu seurantajakson paine-erojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot tiloittain sekä mittauskäyrien tulkinta.
Vanhalta osalta otettiin viisi seurantaa (Pa1-Pa5). Pohjakerroksen tilat ovat voimakkaan alipaineiset
ulkoilmaan nähden, jolloin ilmavirta kulkee rakenteiden läpi sisätiloihin. Etenkin teknisen työn lisäpoistojen ollessa päällä, painesuhteet kasvavat entisestään. Ylemmissä kerroksissa paine-erot ovat
maltillisempia pysyen 0…-10 Pa välillä, yöaikaan tilojen alipaineisuus kasvaa. Tilassa 302 paine-ero
nousee nollan yläpuolelle päivisin eli tila muuttuu ylipaineiseksi käyttöaikoina, jolloin ilmavirta kulkee
sisältä rakenteiden läpi ulospäin.
Jatko-osalta tehtiin kuusi seurantaa (Pa6-Pa11). Pa6 ja Pa9 ovat jatko-osan lisäosasta, joka on
rakennettu vuonna 2001. Pa11 on laajennusosan ja jatko-osan käytävien kulmauksesta; tämä seuranta loppui jo kolmantena päivänä tuntemattomasta syystä. Seurannat on tehty kaikki samaan ilmansuuntaan, sillä jatko-osan pohjoisikkunat ovat käytävillä eikä niiden läheisyydessä ole sähkörasioita.
Jatko-osan painesuhteet ovat pääosin sopivat eli huonetilat lievästi alipaineiset. Ylimmän kerroksen
luokassa 210 ja jatko-osan/laajennososan käytävien kulmauksessa paine-ero on päivisin turhan ylipaineinen.
Laajennososalta otettiin eniten painesuhteiden seurantoja, koska tiloja palvelee useampi eri ilmanvaihtokone. Laajennososan keittiössä painesuhteet ovat huonot: päivisin käyttöaikoina tila välillä ylipaineinen ja öisin liian voimakkaasti alipaineinen. Keittiössä tuotetaan käyttöaikoina kosteutta sisäilmaan, joka pääsee päivisin kulkeutumaan rakenteisiin. Ruokalassa painesuhteet ovat sopivat. Luokkatiloissa painesuhteet vaihtelevat liian paljon nollan molemmilla puolin, jolloin ilmavirtaukset vaihtelevat koko ajan rakenteiden läpi. Liian suuri ylipaine aiheuttaa kosteusvaurioriskiä rakenteisiin,
etenkin kylmempien ikkunoiden läheisyydessä. Seurantajakson lopussa painesuhteet ovat luokkatiloissa paremmat.
Taulukko 16. Paine-eroseurantojen yhteenvetotaulukko tiloittain sekä niiden tulkinta. * seuranta kestänyt vain 3 päivää.

Piste Tila, ilmansuunta
Pa1
Lepotila 180, länsi

Min/Max/ka (Pa)
-45 / -12,3 / -22,2

Pa2

Tekninen työ 171, itä

yli -50 / +0,2 / -15,5

Pa3

Luokka 241, itä

yli -50 / 55 / -6,1

Pa4

Luokka 307, itä

yli -50 / +27 / -6,0

Pa5

Luokka 302, itä

-5,5 / +8,7 / -0,4

Pa6

Luokka 006, etelä

-24,0 / +2,9 / -6,1
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Tulkinta
Paine-ero liian korkea: päivisin noin -18/-19
Pa, öisin/vkl:na pääosin välillä -21…-25 Pa
Paine-ero on korkea: arkipäivisin keskimäärin
-13 Pa ja öisin/vkl:na -15…-19 Pa
Paine-ero on arkipäivisin -1…-6 Pa välillä ja öisin/vkl noin -10 Pa; seurannassa on kaksi häiriötä, jolloin paine-ero on vaihdellut rajusti
Paine-ero arkipäivisin 0…-3 Pa ja öisin/vkl:na
-5…-10 Pa; seurannassa on kaksi häiriötä, jolloin paine-ero vaihdellut rajusti
Paine-ero vaihtelee nollan molemmin puolin:
+4…-4 Pa. Tila ylipaineinen ulkoilmaan nähden arkipäivisin ja viikonloppuisin.
Paine-ero sopiva: päivisin keskimäärin -2 Pa,
öisin -4…-6 Pa ja jakson loppupuolella -6…-8
Pa
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Pa7

Kotitalous 108, etelä

Pa8

Luokka 117, etelä

-14,0 / +4,0 / -2,5

Pa9

Luokka 204, etelä

-14,3 / +3,8 / -3,1

Pa10

Luokka 210, etelä

-13,9 / +10,9 / -1,9

Pa11

Käytävä 210, itä*
jatko-osa/laajennos
Tila 047, etelä

Pa12

-24 (-50) / +1,1 / -8,6

-4,7 / +5,2 / -2,0
-14,1 / +5,4 / -3,8

Pa13

Luokka 032, pohjoinen

-15,1 / +6,2 / -2,9

Pa14

Luokka 103, länsi

-13,0 / +7,2 / -3,1

Pa15

Luokka 109, etelä

-20,6 / +3,4 / -4,9

Pa16

Ruokala, pohjoinen

-12,8 / +6,6 / -4,0

Pa17

Keittiö, itä

-27 / +4,8 / -17,7

Pa18

Sos.tila 140, itä

-11,3 / +6,6 / -3,8

Pa19

Kanslia 221, länsi

-6,0 / +7,4 / -1,2

Pa20

Opettajat 213, etelä

6.2

-10,5 (-40) / +9,8 /
-0,9

Paine-ero on sopiva: päivisin -1…-6 Pa, öisin
keskimäärin -9 Pa
Paine-ero on sopiva: päivisin nollan molemmin
puolin -2…+2 Pa, öisin -2…-3 Pa ja jakson lopussa -6 Pa
Paine-ero sopiva: päivisin nollan tuntumassa,
enemmän alipaineinen, öisin -2…-6 Pa
Paine-ero on nollan molemmin puolin: päivisin
0…+6 Pa ja öisin keskimäärin -2 Pa ja jakson
lopussa -7 Pa
Paine-ero nollan molemmin puolin: päivisin
enemmän ylipaineinen, öisin -2…-4 Pa
Painesuhteet sopivat: päivisin +1…-1 Pa, öisin
-4…-7 Pa; jakson lopussa tila jatkuvasti alipaineinen
Paine-ero vaihtelee nollan molemmin puolin:
päivisin selvästi ylipainetta 0…+4 Pa, öisin
-2…-4 Pa. Jakson lopussa painesuhteet paremmat: päivisin +1…-1 ja öisin -6…-8 Pa
Painesuhteet nollan molemmin puolin: päivisin
tila on ylipaineinen 0…+4 Pa, öisin -2…-4 Pa.
Jakson lopussa painesuhteet alenevat ja tila
jatkuvasti alipaineinen, öisin noin -10 Pa
Paine pääosin sopiva: päivisin 0…-2 Pa, yhtenä päivänä keskimäärin +1 Pa, öisin -4…-6
Pa, jakson lopussa painesuhteet noin 2 Pa
alemmat
Paine-ero kohtuullinen: päivisin nollan tuntumassa, öisin keskimäärin -4 Pa ja jakson lopussa -6 Pa
Paine-ero vaihtelee liian paljon: päivisin
+1…-1 Pa, öisin keskimäärin -22 Pa
Paine-ero sopiva: päivisin nollan tuntumassa
+1…-1 Pa, öisin -3…-5 Pa; jakson lopussa
paineet noin 2 Pa alempana
Paine-ero vaihtelee nollan molemmin puolin:
päivisin tila on ylipaineinen keskimäärin
+1…+3 Pa, öisin alipaineinen -1…-2 Pa. Jakson lopussa paineet ovat paremmat: päivisin
nollan tuntumassa ja öisin -4 Pa
Paineet nollan molemmin puolin: päivisin ylipainetta +1…+3 Pa, öisin alipainetta keskimäärin -1 Pa. Jakson lopussa paineet paremmat: päivisin nollan tuntumassa, öisin -3 Pa.
Pari isompaa häiriötilannetta la 22.8, joita ei
huomioitu tulkinnassa.

Olosuhdeseurannat (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi) ja johtopäätökset

Sisäilman suhteellista kosteutta, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta seurattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla 18.8 – 1.9.2020 välisen ajan 14:sta tilassa.
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Kaikkien mitattujen tilojen sisäilman lämpötilat ja suhteelliset kosteudet olivat vuoden aikaan nähden normaalit ja täyttivät Sisäilmastoluokituksen S1 tason suunnitteluarvot. Hetkelliset suuremmat
poikkeamat lämpötiloissa ja kosteusprosenteissa johtuivat mm. tilojen suorasta auringon paisteesta ja mittausajalle osuneista sateista.
Hiilidioksidipitoisuudet seurasivat tilojen käyttöä. Mitatut arvot alittivat kaikissa tiloissa Asumisterveysasetuksen 2015 toimenpiderajan 1550 ppm. Sisäilmanlaadun S3-luokan tavoitearvot täyttyvät
myös lyhytaikaisten korkeampien pitoisuuksien osalta. Suurimman osan käyttöajasta hiilidioksidipitoisuus oli alle 750 ppm täyttäen S1-sisäilmastoluokan yksilöllisen sisäilmaston tavoitearvot.
Laajennus osan tiloihin 052 ja 213 asennetuissa mittalaitteissa todettiin hetkellinen häiriötila tv.,
mikä nosti muutamaksi minuutiksi hiilidioksidipitoisuutta. Häiriöt näkyvät kuvaajissa korkeina piikkeinä.

Taulukko17. Olosuhdeseurantojen yhteenvetotaulukko tiloittain.

MP

Tila

Mittausaika

CO8
CO18
CO11
CO12
CO15
CO14
CO16
CO13
CO3

jatko-osa lk 006
jatko-osa lk 106
jatko-osa lk 204
jatko-osa lk 210
laajennus lk032
laajennus lk052
laajennus lk103
laajennus opet213
vanha osa lk241
vanha osa lk245
vanha osa lk247
vanha osa lk307
vanha osa tekn.työ 171
vanha osa terkkari 181

18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
20.8 - 8.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020
18.8 -1.9.2020

CO4

CO5
CO6
CO1
CO2

CO2 / ppm

Lämpötila / °C

Suhteellinen kosteus /Rh%

min - max
391 - 749, ka 449
387 - 956, ka 465
400 - 671, ka 449
394 - 1021, ka 466
393 - 849, ka 446
*396 - 9999, ka 447
391 - 1044, ka 468
**390 - 1858, ka 440
371 - 773, ka 435
386 - 807, ka 441
351 - 789, ka 427
417 - 985, ka 480
378 - 745, ka 426
396 - 844, ka 454

min - max
22,6 - 26,5, ka 24,2
22,3 - 27,5, ka 24
21,8 - 29,1, ka 24,9
21,7 - 28, ka 23,9
21,4 - 24,8, ka 22,7
21,8 - 25,7, ka 23,5
23 - 26,5, ka 24,1
21,8 - 27,0, ka 23,6
20,8 - 26,5, ka 22,8
21,2 - 26,4, ka 22,5
21,5 - 26,0, ka 23,6
21,4 - 26,9, ka 23,5
21,2 - 24,4, ka 22
22,3 - 26,9, ka 24

min - max
29,3 - 65,5, ka 45,9
33,1 - 60,9, ka 45,5
27,2 - 55,5, ka 43,3
29,1 - 67,7, ka 46,0
32,4 - 71,4, ka 49,2
32,4 - 64,7, ka 47,8
31,5 - 64,7, ka 45,1
29,3 - 67,3, ka 46
32,0 - 70,6, ka 47,4
32,7 - 70,9, ka 50,9
31,7 - 66,7, ka 46,7
30,9 - 68,0, ka 47,0
36,0 - 72,2, ka 50,2
30,5 - 68,8, ka 46,9

*häiriö/poikkeama mittauksessa, korkea yksittäinen tulos 1.9 klo 10:31
** häiriö/poikkeama mittauksessa, korkea yksittäinen tulos 27.8. klo 8:21

Tarkemmat olosuhdemittausten seurantakäyrät on esitetty liitteessä 4.

6.3

Kuitunäytteet ja johtopäätökset

Tiloista otettiin yhteensä 19 kuitunäytettä kahden viikon laskeumasta; yksi näytealusta oli hävinnyt.
Kolmessa näytteessä oli pientä ylitystä toimenpiderajaan nähden (0,21, 0,21 ja 0,29 kpl/cm2). Lievät
ylitykset olivat laajennoksen keittiössä ja luokassa 207 sekä vanhan osan luokassa 307. Tarkemmat
analyysitulokset on esitetty liitteessä 5.
Kuitulähteitä voivat olla rikkoutuneet äänenvaimennuslevyt sisäkatoissa, ilmanvaihdon äänenvaimennus sekä ilmavirrat rakenteiden lävitse (laajennososa).
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VOC-ilmanäytteet ja johtopäätökset

Kymmenestä eri tilasta otettiin VOC-ilmanäytteet eri puolilta rakennusta. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 6.
VOC-näytteiden kokonaispitoisuudet olivat alhaisia: 6–51 µg/m3. Suurin yksittäinen yhdiste oli monessa näytteessä dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri (toiselta nimeltään 2-(2-etoksietoksi)etanoli),
jonka osuus kokonais-VOC:sta oli 10–43 %. Yhdisteen pitoisuus oli korkeimmillaan 52,5 µg/m3 yhdisteen omalla vasteella mitattuna (tolueenivasteella 10,5 µg/m3) laajennososan luokassa 207
(VOC-näyte 10). Yhdistettä on lattianpuhdistusaineessa (Jontec Extra), jota oli käytetty tiloissa muutamia viikkoja ennen näytteenottoja. VOC-näytteiden tulokset eivät aiheuta toimenpiteitä.
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7 YHTEENVETO
Vanha osa
Vanhan osan sokkelia vasten on asfalttia, joka ei kaada riittävästi rakennuksesta poispäin, vaan
sokkelin juureen on tullut hieman sammalta ja pientä rikkaruohoa. Vesikaton syöksyt on liitetty suoraan maana alle menevään sadevesijärjestelmään pihan puolella, mikä vähentää vesiroiskeita sokkeliin. Takapuolen syöksyt on johdettu maanpintaa kulkevaan ränniin ja sitä pitkin pois rakennuksesta. Rakennuksessa ei havaittu ulkopuolista vedeneristystä, eikä siinä ole kunnollista salaojajärjestelmää.
1930-luvun maanvastaiset rakenteet ovat pääosin tiiltä tai betonia, eikä rakenteissa ole lämmöneristekerroksia. Maanvastaisen betonilaatan alla on tyhjä tila: länsisivulla tila on pieni, itäsivulla yli 250
mm. Isommassa tyhjässä tilassa havaittiin tiiliä; tilassa voi olla myös muottilaudoitusta tai muuta
rakennusjätettä. Maa-aines betonin alapuolella on hiekkaa/kiveä. Alapohjan ja ulkoseinän sekä ikkunoiden rakenneliittymissä on ilmavuotoja. Väliseinän kohdalla ilmavuotoja ei havaittu.
Maanvastaisista rakenteista puuttuu kosteudensulkukerros, minkä vuoksi maakosteus on paikoin
päässyt nousemaan betoniin asti. Pintamateriaalina on kuitenkin pääosin maalipinta, joka ei ole niin
herkkä mikrobivarioitumaan. Terveydenhoitajan tiloissa lattiapinnoitteena on limoneummatto tai puu
(laboratorio 182), mikä aiheuttaa riskin maanvastaisissa tiloissa. Laboratoriotilan puulattian pintakosteus on hieman korkeampi ulkoseinän vierustalla kuin muualla. Näihin tiloihin ei kuitenkaan tehty
rakenneavauksia.
Lämmönjakohuoneen kostuneet lattia- ja seinäpinnat tulee uusia. Pintamateriaalia (maalia) valittaessa tulee muistaa, että pinnan tulee päästää kosteus läpi sisätilaan. Lämmönjakohuoneen lattiamaali sisältää runsaasti raskasmetalleja ja on käsiteltävä ongelmajätteenä. Terveydenhoitajan tilojen
lattiamateriaalin vaihtoa kosteuskestävimpiin materiaaleihin suositellaan.
1950-luvun maanvastaiset kantavat rakenteet ovat betonia alapohjassa ja tiiltä ulkoseinässä. Rakenteissa on lisäksi lämmöneristystä: lasivillaa ulkoseinissä ja mineraalivillaa alapohjassa (konesalin
avauksessa). Eristeet voivat kostuessaan mikrobivaurioitua, mutta näytteissä (2+1 kpl) ei ollut kuitenkaan mikrobivauriota. Alapohjan mineraalivilla on kahden bitumikerroksen ja kahden betonin välissä, jotka ovat suojanneet eristekerrosta riittävästi. Ulkoseinän lasivilla on pikipahvin välissä sekä
ulommainen tiili on sisäpuoleltaan bitumisivelty, mitkä ovat estäneet lasivillan vaurioitumisen.
1950-luvun alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymässä on ilmavuotoja. Vuotoja on myös ikkunasyvennyksessä. Ikkunakarmin ja ulkoseinän välissä havaittiin lievää vuotoa, mikä lisääntyy, jos
konesalin poistoilmanvaihto on päällä.
Vanhan osan ulkoseinän kantavana rakenteena on tiili. 1930-luvun rakenteessa ei ole lämmöneristettä; 1950-luvun rakenteessa on ohut kaistale lasivillaa pikipaperin välissä. Lasivillassa ei havaittu
mikrobivauriota (3 näytettä).
Ulkoseinän riskikohtana on ikkunoiden vaurioitunut pellavatilke (4/5 näytteestä), josta on ilmayhteys
sisäilmaan. Ikkunatilke pääsee vaurioitumaan ikkunasmyygien rappausvaurioiden ja halkeamien
kohdalta. Ikkunoiden pellityksissä on myös puutteita: niiden kaato on riittämätön ja liittymät epätiiviitä. Osassa pellityksistä maalipinnoite on kulunut ja paikoitellen pelleissä on ruostetta. Ikkunoiden
puuosien maali on huonokuntoista ja lasikittaukset kuivia. Ikkunat tulee uusia kokonaisuudessaan.
Korjauksissa on huomioitava ikkunapeltien maalien raskasmetallipitoisuus, joka ylittää ongelmajätteen rajan.
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Julkisivun rappauksessa on lukuisia pienialaisia vaurioita, jotka tulee paikkakorjata. Julkisivun länsipuolella, yhdyskäytävästä etelään päin, on suurin yksittäinen alustasta irti oleva alue, joka aiheuttaa
mahdollisen tuvallisuusriskin pudotessaan (noin 5 m2). Se tulee pudottaa hallitusti ja korjata vauriokohta paikkakorjauksin.
Yksittäinen mikrobivaurio on ullakon portaikossa, jossa on selkeä kosteusvauriokohta heti yläpohjan
alapuolella. Tasoite ja maali tulee uusia tältä alueelta. Ulkoseinän maali sisältää runsaasti raskasmetalleja ja se on käsiteltävänä ongelmajätteenä.
Vanhan osan parvekkeen oven kohdalla on kosteusjälkiä. Ovi on hajonnut ulkopuoleltaan, mikä
edesauttaa kosteuden pääsemistä sisäpuolelle. Parvekkeen kaiteet ovat todella ruosteiset, mutta
ovat vielä kiinni ulkoseinässä. Kaiteiden kiinnitys tulee varmistaa ja parvekkeen ovet uusia. Parveke
ei ole käytössä, minkä vuoksi sen sulkemista kokonaan kannattaa harkita.
Vanhan osan vesikatteena on peltikate, jonka maalaus on kuoriutunut paikoin irti, mikä on paikoin
aiheuttanut pientä ruostevauriota. Peltikatteen alla ei ole erillistä aluskatetta, joka suojaisi pieniltä
kattovesivuodoilta. Katteen alla olevissa laudoituksissa on paikoin kosteusjälkiä vanhoista vesivuodoista. Osa laudoituksista sekä tukipuista on uusittu aiemmin.
Vanhan osan ullakkotilassa on varastoituna jonkun verran pulpetteja ja tuoleja. Ullakolla on myös
ilmanvaihtokone. Ullakkotilan lattiana on 40–60 mm paksu betoninen palopermanto, joka on keskeltä
hieman ohuempi. 1930-luvun osassa palopermannon alla on tervapaperi ja sekatäyttö. 1950-luvun
osassa lämmöneristeenä on 150 mm kevyt betonia. Lämmöneristeen jälkeen tulee betoni ja äänenvaimennuslevyt. Rakenteessa on jonkun verran ilmavuotoja ulkoseinän liittymäkohdissa sekä läpivientien kohdilla. Ilmavuotoja hillitsee jonkun verran äänenvaimennuslevyt.
1930-luvun yläpohjarakenteen riskikohtana on betonikerrosten välissä oleva sekatäyttö, joka voi
kastuessaan mikrobivaurioitua. Riski voi toteutua, jos vesikatolta on pidempiaikaista vesivuotoa.
Väliseinät ovat tiiltä eivätkä ole vaurioherkkiä. Välipohja 1950-luvun osassa on kaksoislaattarakenteinen, jonka välissä on tyhjä tila. Tyhjässä tilassa voi olla jäljellä muottilaudat, jotka voivat kastuessaan mikrobivaurioitua tai lahota. Betonikerrokset kuitenkin estävät hyvin ilmavirtaukset sisätiloihin.
Riskikohtina ovat epätiiviit läpiviennit sekä lattian ja seinän rakenneliittymät, joissa on ilmavuotokohtia. Nämä on syytä tiivistää erillisen suunnitelman mukaisesti.
1930-luvun välipohjarakenne käsittää paksun sekatäytön, puulattian ja uudemmat pintakerrokset
(kipsilevy ja laatta/matto). WC-tilassa 250 on kipsilevyn päälle tehty ohut betonivalu, joka on kastellut
alapuolisen kipsilevyn. Kipsilevyn pullistuessa päällä ollut muovimatto on lohjennut rikki. Sekatäyttönä on rakennusjätettä, puuta ja lastua sekä turvetta. Sekatäyttö on herkästi mikrobivaurioituvaa
kastuessaan, mutta vain 1/5 näytteestä on vaurioitunut (vesipisteen luota otettu näyte). Vauriota
syntyy herkemmin vesiputkien ja ulkoseinien läheisyyteen. Välipohjan puurakenne ei ole ilmatiivis.
Välipohjan läpiviennit ovat aistinvaraisestikin auki; ilmavuotoja on myös lattian ja seinän rakenneliittymissä. Välipohjan ilmavuotoja vähentää sisätilan lievä ylipaineisuus eristetilaan nähden (mittaus
vain hetkellinen).
Jatko-osa
Jatko-osan maanvastaiset rakenteet eivät ole kosteuseristettyjä lukuun ottamatta uusinta vuoden
2001 osaa. Sokkelin vierustoilla on pääosin laatoitusta tai asfalttia, pohjoissivulla on myös kaistale
nurmikkoa. Nurmikko pidättää hyvin kosteutta itsessään ja lisää maanvastaisten osien kosteusrasitusta. Sokkelin maanpäälliset osat ovat maalattuja, mutta niissä on paikoin halkeamia ja paikkavaurioita, joissa teräkset ovat näkyvissä.
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Rakennusosassa on kolmenlaista alapohjarakennetta: vuoden 1957 alapohja itäpäässä, entisen liikuntasalin puurakenteinen alapohja keskivaiheilla ja vuoden 2001 alapohja länsipäädyssä. Näistä
rakenteista suurimman riskin aiheuttaa liikuntasalin puulattia, jossa on eristeenä mikrobivaurioitunutta sekatäyttöä, etenkin ulkoseinän vierustalla. Ulkoseinän lähellä on putkivetoja, joista osa näyttäisi kulkevan alemman betonilaatan alapuolella. Rakenteen keskivaiheilla eristetäyttönä on pääasiassa kevytsoraa. Betonilaatan alapuolella on jonkun verran tyhjää tilaa, mutta piirustuksissa ollutta
ns. tuulettuvaa alapohjaa ei havaittu. Puulattia itsessään ei ole ilmatiivis rakenne, joten eristetilasta
on todennäköisesti ilmavuotoja sisätiloihin.
Vuoden 1957 itäpään alapohjarakenteena on kaksoislaattarakenne. Betonilaattojen välissä on kevytsoraeriste, joka ei ole niin vaurioherkkä materiaali. Itäpään neljästä luokkatilasta kolmen alapohjan liittymäkohdat on tiivistetty sisäpuolelta. Tiivistämättömästä luokasta on yksittäinen ilmavuotokohta alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymästä.
Vuoden 2001 alapohjan rakenne on betoninen, rakenteen lämmöneristys (EPS) on betonilaatan ja
maapohjan välissä. Betoni on itsessään ilmatiivis rakenne eikä vuotokohtia ole uuden ulkoseinän
kohdalla. Selkeä ilmavuoto on kuitenkin uuden alapohjan ja vanhan ulkoseinän rakenneliittymässä,
joka voi mahdollistaa maa-aineksen epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin.
Entisten ulko-wc-tilojen kohdalla on kohonneita kosteuslukemia muovimaton alla. Todennäköisesti
muovimatto on asennettu liian märälle, sillä betonin kosteus betonilaatan keskellä on normaalimpi.
Alempana betonissa kosteus nousee, mikä johtunee maakosteuden noususta. Muovimaton alla
oleva kosteus voi aiheuttaa VOC-päästöjä sisäilmaan. Ko. tilat ovat kuitenkin toissijaisia tiloja, minkä
vuoksi niiden korjaustarve ei ole niin akuutti.
Jatko-osan ulkoseinät ovat massiivitiiltä eivätkä sisällä vaurioherkkiä eristemateriaaleja. Ikkunat on
tilkitty pellavaeristeellä, joka on erittäin vaurioherkkä materiaali. Muutamin paikoin ikkunoiden läheisyydessä on julkisivun rappausvaurioita, jotka altistavat ikkunatilkkeet kosteudelle ja siten mikrobivaurioille. Rappausvauriot tulee korjata ja ikkunoiden eristeet uusia tai vaihtoehtoisesti ikkunat tulee
tiivistää sisäpuolelta. Ikkunoiden puuosat ovat myös huonokuntoiset ja ne tulee huoltomaalata ja
tarvittaessa uusia.
Jatko-osan länsipäädyn ulkoseinärakenne on uudempi, vuodelta 2001. Ulkoseinä koostuu betonista
ja uretaanieristeestä. Eriste ei ole niin vaurioherkkä eikä ulkoseinässä havaittu ilmavuotoja.
Yhdyskäytävän ulkoseinä koostuu paksusta betonikerroksesta, lastuvillalevystä sekä julkisivulevystä. Eristeet ovat selvästi mikrobivaurioituneet (2/2 näytettä), mutta betonipinta on ilmatiivis. Rakenteessa ei havaittu ilmavuotoja pienellä alipaineella. Yhdyskäytävän ikkunat on tiivistetty myös
pellavatilkkeellä, jossa on mikrobivauriota. Yhdyskäytävän julkisivulevyt sisältävät asbestia.
Jatko-osan yläpohjarakenne on betoninen. Lämmöneristeenä on 120–130 mm mineraalivillaa, jonka
jälkeen tulee kova villa, joka toiminee tuulensuojana. Lämmöneristeessä (pehmeä villa) ei ollut mikrobivauriota (2 näytettä). Betonirakenne on ilmatiivis eikä rakenteessa havaittu ilmavuotoja sisätiloihin. Vaurioherkin kohta on käytävien lastuvillalevyt, jotka mikrobivaurioituvat herkästi kostuessaan.
Niissä ei kuitenkaan tutkimushetkellä ollut kosteusjälkiä.
Jatko-osan vuoden 2001 päädyn yläpohja koostuu betonisesta ontelolaatasta sekä lämmöneristeenä käytetystä SPS-levystä. Eriste ei ole kovin vaurioherkkä, eikä siinä ollut viitettä mikrobivauriosta. Eristekerroksen jälkeen on toinen betonikerros ennen vesikatetta. Yläpohjan ja vanhan ulkoseinän tiivistyskohdista on ilmavuotoja, mitkä tulee parantaa.
Yhdyskäytävän yläpohjarakennetta ei tutkittu.
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Musiikkitilan (entisen liikuntasalin) lattiarakenteena on puulankku, sekatäyttö ja tyhjä tila sekä betonilaatta. Puulattian alla on myös putkivetoja. Lattian sekatäytössä on mikrobivauriota. Puulattiassa
on yleensä ilmavuotokohtia, joita pitkin välipohjan huonolaatuinen ilma voi kulkeutua sisätiloihin.
Jatko-osan muut välipohjat ovat betonisia, kantavana rakenteena betoniset palkit. Mahdollisesti sekatäytöt ja alemmat betonilaatat on voitu purkaa jo aiemmissa peruskorjauksissa. Vuoden 2001 välipohjat ovat ontelolaattoja. Välipohjien riskinä on mahdolliset kosteusvauriot muovimaton alla tai
lasivillalevyjen kostuminen. Kosteusvaurioita ei havaittu tutkimushetkellä. Tuulikaapissa 118 on
vanha kosteusjälki äänenvaimennuslevyssä, jossa ei ole mikrobivauriota. Kosteusjälki johtunee
alaslaskussa olevien putkien vanhoista vuodoista.
Väliseinät ovat myös kivirakenteisia eikä niissä ole vaurioherkkiä eristekerroksia. Eri rakennusosien
liikuntasaumoissa ei ole eristeitä, jotka voisivat vaurioitua.
Laajennososa
Maanpinta on melko tasainen rakennuksen vierustoilla, mikä voi aiheuttaa veden kerääntymisen
sokkelin vierustoille. Rakennuksen vierustalla on nurmikkoa, asfalttia ja sorastusta. Rakennuksen
läheisyydessä kasvaa pensaita ja suuriakin puita, jotka voivat vaurioittaa ulkoseinä-, vesikatto- ja
sokkelirakenteita. Pensaiden ja puiden juuret voivat lisäksi tukkia salaojajärjestelmää. Paikoin sadeveden syöksyt kastelevat seinärakenteita sekä sokkelia.
Piirustuksien mukaan osassa alapohjia olisi tuulettuva alapohjatila. Näitä ei tutkimuksissa havaittu,
mikä ei täysin poissulje tyhjän tilan olemassaoloa. Näihin tiloihin ei ole kuitenkaan mitään kulkua.
Alapohjarakenteena on betonilaatta tai ontelolaatta, joiden alla on 50/100 mm paksu EPS-eristekerros. Ontelolaatan päällä on puukoolattu liikuntasalin lattia, jonka välitilassa on keltaista villaa. Villa
ei kosketa betonin pintaa, eikä betonin pinnassa havaittu kohonneita pintakosteuksia. Rakenteessa
oleva villa onkin säilynyt vaurioitumattona. Alapohjarakenteista on ilmavuotoja sisätiloihin ulkoseinän
rakenneliittymistä sekä liikuntasalin lentopallotolppien kiinnitysaukoista. Etenkin ulkoseinän rakenneliittymät tulee tiivistää.
Keittiön alapohja on jonkun verran painunut; lattian sisäpinnoite on ratkennut koko ulkoseinän kohdalta ja voi päästää pesuvesiä pinnoitteen alle. Keittiön keskivaiheilla onkin kohonneita pintakosteuksia. Samoin tiskaustilan ja ruokalan kohdalla on kohonneita pintakosteuksia. Nämä kohdat ovat
alapohjarakennetta.
Väestösuojan alapohjarakenteeseen nousee maakosteus, joka on saanut aikaan mattoliiman käymistä sekä ulkoseinän alaosissa maalin hilseilyä. Väestösuojaan ei tehty rakenneavausta, mutta ne
on oltava maanvastaisia rakenteita paksulla betonikerroksella. Eristeenä voi olla hiekkaa betonikerrosten välissä. Suihkutilojen kohdalla kosteutta on lisäksi päässyt muovimaton alle epätiiviistä liitoksesta.
Sokkelirakenne on betoninen ja lämmöneristeenä on betonien välissä oleva EPS-eriste. Molemmissa avauksissa on mikrobivauriota. Sokkelin ulkopinta on maalattu, mutta maanvastaisissa osissa
ei ole minkäänlaista kosteudensulkua. Maanpinnan yläpuolisissa osissa maalipinta on paikoin hilseillyt pois. Rakenteesta on ilmavuotoja ikkunaliittymissä sekä patterien kannakkeissa, jotka tulee
tiivistää.
Laajennososan pohjakerroksen väestösuojan tilojen lattiamaali sekä ikkunoiden maali sisältää raskasmetalleja (käsiteltävänä ongelmajätteenä).
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Monin paikoin kattovesien syöksyputket kastelevat seinärakennetta ja paikoin syöksyjen kohdalla on
halkeamia. Halkeamien kautta vesi pääsee herkemmin rakenteisiin. Syöksyjen tiiveyttä tulee parantaa ja halkeamat paikkakorjata.
Ulkoseinärakenteena on betoni, mineraalivilla, betoni ja julkisivurappaus. Eriste voi vaurioitua, jos
rappaus päästää vettä lävitseen. Monin paikoin rappauksessa onkin vaurioita, mutta kolmessa
avauskohdassa ei ollut mikrobivauriota. Rakenteen läpi on myös ilmavuotoja ikkunaliittymissä sekä
ulkoseinän halkeamissa, jotka tulee tiivistää.
Yläpohjarakenteena on ontelolaatta ja eristeenä puhallusvilla. Puhallusvillassa ei ole mikrobivaurioita. Yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymät ovat myös tiiviit.
Vesikatteena on pelti. Pellin ja umpilaudoituksen välissä on aluskate, mutta jyrkemmillä osuuksilla
on vain harvalaudoitus. Yläpohjatilan tuuletus on riittävä, tosin tuulensuojapahvit ovat irronneet paikoiltaan. Tuuletusraosta puuttuu eläinten sisäänpääsyä ehkäisevät verkot.
Sähkökaapissa 208 on kaapeleiden läpivienti sisätiloihin, jota ei ole tiivistetty ollenkaan. Myös välipohjan läpivienti on osin avoin.
Muut näytteenotot ja seurannat
Kuitunäytteissä oli lievää ylitystä (3/19 näytettä) laajennoksen keittiössä ja luokassa 207 sekä vanhan osan luokassa 307. Kuitulähteitä voivat olla rikkoutuneet äänenvaimennuslevyt sisäkatoissa,
ilmanvaihdon äänenvaimennus sekä ilmavirrat rakenteiden lävitse (laajennososa).
VOC-näytteiden kokonaispitoisuudet olivat alhaisia: 6–51 µg/m3. Suurin yksittäinen yhdiste oli monessa näytteessä dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri, jota on lattianpuhdistusaineessa (lattiat oli
pesty 2–4 viikkoa aiemmin). VOC-näytteiden tulokset eivät aiheuta toimenpiteitä.
Painesuhteita seurattiin 20 eri pisteessä: Vanhalta osalta viisi seurantaa (Pa1-Pa5), jatko-osalta
kuusi seurantaa (Pa6-Pa11) ja laajennososalta yhdeksän seurantaa (Pa12-Pa20).
Vanhan osan pohjakerroksen tilat ovat voimakkaan alipaineiset ulkoilmaan nähden, jolloin ilmavirta
kulkee rakenteiden läpi sisätiloihin. Etenkin teknisen työn lisäpoistojen ollessa päällä, painesuhteet
kasvavat entisestään. Ylemmissä kerroksissa paine-erot ovat maltillisempia pysyen 0…-10 Pa välillä, yöaikaan tilojen alipaineisuus kasvaa. Tilassa 302 paine-ero nousee nollan yläpuolelle päivisin
eli tila muuttuu ylipaineiseksi käyttöaikoina, jolloin ilmavirta kulkee sisältä rakenteiden läpi ulospäin.
Jatko-osan painesuhteet ovat pääosin sopivat eli huonetilat lievästi alipaineiset. Ylimmän kerroksen
luokassa 210 ja jatko-osan/laajennososan käytävien kulmauksessa paine-ero on päivisin turhan ylipaineinen.
Laajennososalta otettiin eniten painesuhteiden seurantoja, koska tiloja palvelee useampi eri ilmanvaihtokone. Laajennososan keittiössä painesuhteet ovat huonot: päivisin käyttöaikoina tila välillä ylipaineinen ja öisin liian voimakkaasti alipaineinen. Keittiössä tuotetaan käyttöaikoina kosteutta sisäilmaan, joka pääsee päivisin kulkeutumaan rakenteisiin. Ruokalassa painesuhteet ovat sopivat. Luokkatiloissa painesuhteet vaihtelevat liian paljon nollan molemmilla puolin, jolloin ilmavirtaukset vaihtelevat koko ajan rakenteiden läpi. Liian suuri ylipaine aiheuttaa kosteusvaurioriskiä rakenteisiin,
etenkin kylmempien ikkunoiden läheisyydessä. Seurantajakson lopussa painesuhteet ovat luokkatiloissa paremmat.
Olosuhdemittauksissa sisäilman lämpötila ja kosteus olivat vuodenaikaan nähden normaalit ja seurasivat ulkoilman vastaavia arvoja. Hiilidioksidipitoisuudet vaihtelivat tilojen käytön mukaan alittaen
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Asumisterveysasetuksen 2015 toimenpiderajan. Suurimman osan käyttöajasta tilojen hiilidioksidipitoisuudet alittivat S1-sisäilmastoluokan yksilöllisen sisäilmaston tavoitearvon, ollen kuitenkin vielä
hetkellisten korkeampienkin pitoisuuksien kohdalla S3-luokan tavoitearvoissa. Olosuhdemittausten
arvot eivät aiheuta toimenpiteitä.

8 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjestyksessä: 1) heti tehtävät akuutit korjaukset, 2) suunnittelua vaativat, sisäilmaa parantavat korjaukset, 3) korjaukset,
jotka eivät vaadi suunnittelua (osa huoltotöitä) sekä 4) peruskorjauksen yhteydessä tehtävät korjaukset.
Heti tehtävät akuutit korjaukset:

▪
▪

vanhan osan irti olevan rappausalueen korjaus länsisivulla (ellei jo korjattu)
vanhan osan parvekkeen ovien kunnostus ja tiivistys sekä kaiteiden huoltomaalaus (ruosteen
poisto)
o

▪
▪

tarvittaessa parvekkeen poistaminen käytöstä

kaikkien rakennusosien saumauksien uusimiset ja julkisivun rappausvaurioiden paikkaukset
(erityisesti ikkunoiden kohdat) sekä sadevesijärjestelmän parannukset (mm. syöksyjen jatkopalat)
ilmanvaihdon säädöt niin, että tilat olisivat jatkuvasti hieman ylipaineiset
o

etenkin laajennoksen keittiö sekä vanhan osan tilat tulee tasapainottaa paremmin
(laajennososassa luokkatilojen painesuhteet paranivat seurannan lopussa)

Suunnittelua vaativat, sisäilman kannalta tärkeät, toimenpiteet:

▪

▪
▪
▪

vanhan osan ikkunoiden uusimiset kokonaisuudessaan (ikkunatilkkeen vaihto, puuosien ja
lasikittauksen kunnostukset, peltien kunnostus ja kaadon lisääminen, peltien tiivistykset ulkoseiniin)
o

jatko-osan ikkunatilkkeiden uusimiset vähintään niiltä osin, joissa on ollut selkeä rappausvaurio tai vaihtoehtoisesti ikkunoiden tiivistäminen sisäpuolelta

o

jos ikkunoiden korjaus / rappauskorjaukset viivästyvät, ikkunoiden tiivistämiset sisäpuolelta

vanhan osan WC-tilojen (2 kpl) muovimattojen uusimiset sekä konesalin kumimaton uusiminen vanhan vuotokohdan kohdalta (1950-luvun osa)
suositellaan terveydenhoitajan tilojen lattiamateriaalin vaihto esim. laattaan / maaliin (ei kosteustiivis maali)
rakenneliittymien tiivistyskorjaukset
o

vanhan rakennusosan alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymien tiivistykset

o

vanhan osan ikkunakarmien ja ulkoseinän rakenneliittymien tiivistykset, erityisesti jos
ikkunoiden uusiminen viivästyy
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o

vanhan osan iv-läpivientien tiivistykset yläpohjan kohdalla

o

1930-luvun välipohjien ja seinien tiivistykset sekä läpivientien tiivistykset, ellei sekatäyttöä poisteta

o

yhdyskäytävän ikkunoiden sisäpuoliset tiivistykset

o

laajennososan alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymät

o

laajennososan sokkelin ikkunaliittymät sekä patterikannakkeiden kohdat

o
o

▪
▪
▪

suositellaan kaikkien tiivistöiden laadun varmistusta merkkiainekokein

jatko-osan entisen liikuntasalin välipohjan sekatäytön poistaminen (musiikkiluokka 106 ja osa
kotitalousluokkaa 108)
jatko-osan ja laajennososan liittymäkohdan uusiminen putkikotelon kohdalta (mikrobivaurioituneet mineraalivillat) sekä ulkopuolisen saumauksen ja rappauksen korjaukset
jatko-osan entisen liikuntasalin (nykyiset musiikki 106 ja kotitalous 108) puulattian eristetilan
puhdistaminen orgaanisesta aineksesta ja alemman betonilaatan tiiveyden varmistaminen
maapohjaan nähden (sekatäyttöä ainakin ulkoseinän vieressä putkivetojen kohdalla)

Toimenpiteet, jotka eivät vaadi suunnittelua (osa huoltotöitä):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vanhan osan asfaltin nosto seinustalle ja reunan tiivistys
vanhan osan lämmönjakohuoneen lattia- ja seinäpintojen uusiminen selvästi kostuneilta osin
vanhan osan pääsisäänkäynnin kaariosan tiivistykset ulkoseinään
vanhan osan ullakolle johtavan portaikon paikkakorjaukset parvekkeen kohdalta sekä ullakon
tasolta (tasoite ja maali mikrobivaurioitunut, vanha maali on ongelmajätettä)
vanhan osan vesikatteen huoltomaalaus sekä raitisilman ottoaukon tiivistyksen parantaminen ulkoapäin
vanhan osan ullakolla vesikaton tukipuiden alla olevien tiilien kunnon tarkkailu ja tuen parantaminen tarvittaessa
vanhan osan WC-tilan 250 lattian pintojen uusiminen vähintään lautalattiaan asti (mikrobivaurioitunut kipsilevy pois)
jatko-osan vanhojen puuikkunoiden huoltomaalaukset, etenkin ulkopuoliset osat
jatko-osan sokkelin paikkakorjaukset ja huoltomaalaukset
laajennososan sähkökaapin 208 läpivientien tiivistykset asianmukaisesti
laajennososan yläpohjan tuulensuojapahvien uudelleenkiinnitykset ja verkkojen lisääminen
tuuletusrakoon lintujen pääsyn estämiseksi

▪
Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:
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vanhan osan parvekkeen ovien uusimiset, ellei koko parveketta voida poistaa
tarvittaessa koko vanhan rakennusosan salaojituksen ja maanvastaisten ulkoseinien kosteuseristyksen lisääminen
vanhan osan ullakon tuuletuksen parantaminen mahdollisuuksien mukaan
vanhan osan 1950-luvun välipohjien ja seinien rakenneliittymien tiivistykset
vanhan osan 1930-luvun puulattioiden sekatäytön poistaminen kokonaan
laajennos- ja jatko-osalta kasvillisuuden poistaminen rakennuksen vierustoilta (kolmen metrin suojaetäisyys puiden ja pensaiden osalta)
jatko-osan vuoden 2001 yläpohjan ja vanhan ulkoseinän (nyk. väliseinä) rakenneliittymän
tiivistyksien parantaminen (luokassa 204)
jatko-osan julkisivussa olevien läpivientien tiivistykset
tarvittaessa jatko-osan tilan 117 alapohjan ja ulkoseinän tiivistykset kuten muissakin luokkatiloissa
jatko-osan tilan 007 alapohjan ja vanhan ulkoseinärakenteen rakenneliittymän tiivistykset
jatko-osan entisten ulko-wc-tilojen muovilattian uusimiset; lattiamateriaalin valinnassa huomioitava maanvaraiseen betonilaattaan soveltuvat materiaalit
kaikkien rakennusosien maanvastaisten rakenteiden kosteuseristyksen lisääminen (pois lukien vuoden 2001 jatko) salaojituksen parantamisen yhteydessä sekä jatko-osan nurmikkokaistaleen maanpinnan muokkaus ikkunoista alemmas pohjoissivulla
keittiön ja väestösuojan lattiapinnoitteen uusiminen ainakin kostuneilta osin, pintamateriaalia
valittaessa on huomioitava maanvastainen rakenne
laajennososan ulkoseinien ikkunaliittymien tiivistykset sekä mahdollisten sisäpuolisten halkeamien tiivistykset
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Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.
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