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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuksen kohteena on 1956 rakennettu koulurakennus. 1-kerroksen tilat, joissa sijaitsee 

opetustilat, sijaitsevat ympäröivän maanpinnan yläpuolella. Kellarikerroksen lattiapinta on 

ympäröivän maanpinnan alapuolella. Alapohjarakenne on maanvarainen betonilaatta. Väli-

pohja on betonirakenteinen kaksoislaatta, jossa eristeenä on kevytsora. Ulkoseinät ovat 

kivirakenteisia. Väliseinät ovat kivi-/levyrakenteiset. Yläpohjarakenne on betonirakenteinen, 

joissa kattokannattajat ovat puurakenteisia, vesikatteena on konesaumattu peltikate. Ilman-

vaihtona on tilakohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koulurakennuksen kunto sisäilmanolosuhteiden ja nii-

hin vaikuttavan rakenteiden osalta. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi kosteusmittauksia (pin-

taindikointi, rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaus). Mikrobimittauksia suoritettiin mate-

riaalinäytteinä. Ilmavuotoreittejä paikannettiin lämpökameran ja merkkisavun avulla. Ilman-

vaihdon toimivuutta tutkittiin aistinvaraisesti sekä merkkisavun ja paine-eromittausten avulla. 

Suhteellinen kosteus: Vaisala  HMI41 näyttölaite, mittapää HMP 42 

Puunkosteus: Gann Hydromette HT 85T 

Pintakosteudentunnistin: Gann Hydromette UNI-1 pintaindikaattori 

Paine-ero: Testo 510 paine-eromittari 

Lämpökamera: FlirP620 

Vaisala mittapää HMP 42, 46 15.8.2013

Gann Hydromette HT 85T 29.4.2013

Testo 510 paine-eromittari 17.10.2012

Flir P620 2.9.2013

2 SAADUT TIEDOT 

2.1 Käytössä olleet asiakirjat 

- Kohteen rakennepiirustukset 
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3 HAVAINNOT  

3.1 Ilmanvaihto 

Kiinteistössä vaikuttaa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 1-kerroksen osalla ja paino-

voimainen ilmanvaihto kellarikerroksen osalla. 1-kerroksessa on tilakohtaiset ilmanvaihto-

laitteet. Osassa tiloja tuloilmakanava kulkee luokkahuoneen ulkoseinältä käytävän vastaisel-

le seinälle. Lämpökameralla oli havaittavissa tuloilmakanavan lämpötilan olevan paikoitellen 

alhainen.  

Kuva 1. lämpökuva luokassa kulkevasta tuloilmakanavasta, jonka eristyksen liittymissä pintalämpötila 

on alhainen 

1- kerros on lievästi alipaineinen ulkoilmaan nähden 2 – 5 Pa. Alipaineen vaikutuksesta 

merkkisavulla / lämpökameralla oli havaittavissa ilmavuotoa vanhojen painovoimaisen il-

manvaihdon poistoilmakanavista sekä uuden/vanhan rakennusosan liittymissä olevien rako-

jen kautta.  

Kellarikerroksesta tapahtui ilmavirtausta 1-kerrokseen päin.  

Kellarikerroksessa lämmönjakohuoneessa on vanhan öljykattilan hormi, josta tapahtui huo-

mattavaa ilmavirtausta sisätilasta hormirakenteeseen päin.  
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Kuva 2. vanhan öljykattilan hormi, josta tapahtui ilmavirtausta sisältä hormiin päin 

3.2 Rakenteet 

Rakennuksen kantavarunko on kivirakenteinen. 

Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Lämmönjakohuoneessa vanhan hormirakenteen 

ympäristössä lattia- ja seinäpinnalla pintaindikaattorin arvot ovat koholla. Seinäpinnalla on 

kalkkihärmää. 

Kuva 3. lämmönjakohuone, jossa lattia- ja seinäpinnalla pintaindikaattorin arvot ovat koholla. 

Alueella, jossa betonilaatan päällä on muovimatto pintaindikaattorin arvot ovat lievästi ko-

holla, kyseisellä kohdalla muovimaton alla suhteellinen kosteus on 87 – 91 % lämpötilan 

ollessa 19 – 21 0C. Muualla kellaritiloissa, pintaindikaattorilla ei havaittu mainittavaa poik-

keamaa alapohjan betonipinnoilla. 

Kellarikerroksen maanvastaiset seinät ovat pääsääntöisesti betonipintaisia. Seinien pinnoilla 

ei pintaindikaattorin arvoissa ollut mainittavaa poikkeamaa vaikka paikoitellen oli havaitta-

vissa kosteuteen viittaavaa tummentumaa. 
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Kuva 4. kellarin seinällä olevia valumajälkiä 

Välipohjarakenteessa kantavan betonilaatan päällä on kevytsora, rakennuspaperi, betoni, 

tasoite, lattiapinnoite. Lattiapinnoilla ei havaittu mainittavaa poikkeamaa pintaindikaattorin 

arvoissa. Aulan kohdalta mitattu eristetilan suhteellinen kosteus oli 45 %, lämpötilan ollessa 

22 oC. 

Ulkoseinät ovat tiili/villa/tiilirakenteiset. Pintaindikaattorilla ei havaittu mainittavaa poik-

keamaa seinäpinnoilla.  Ruokalan päätyseinään on tehty lisälämmöneristys n. 50 mm puu-

koolauksella ja mineraalivillalla. Rakenteen avauksessa havaittiin poikkeavaa tuoksua aulan 

puoleisessa ulkonurkkauksessa. Kosteusmittauksessa ei havaittu poikkeavia kosteusarvoja 

rakenteessa. Kyseiseltä kohdalta otettiin mikrobinäyte, jonka tulkinta on: ei viitettä vauriosta.  

Kuvat 5 ja 6 rakenteen avaus ruokalan päätyseinässä

Uuden ja vanhan rakennusosan liittymissä on tiivistetty muurauslaastilla. Liittymiin on muo-

dostunut rako, josta tapahtuu alipaineen vaikutuksesta ilmavuotoa rakenteesta sisätiloihin 

päin.  
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Aulan ikkunaseinustalla ulkoseinän alaosa on puurakenteinen, jossa ulkoverhouksena on 

pelti. Puurakenteisen seinän alaohjauspuu on pihalaatoituksen tasossa ja osittain suorassa 

yhteydessä ulkoilmaan. Rakenteen avauksen yhteydessä havaittiin tummentumaa alaohja-

uspuun pinnalla, varsinaista lahovauriota ei kuitenkaan esiintynyt.  

Kuvat 7 – 9 Rakenteen avaus aulan puurakenteisen seinän osalta. 

Kiinteistössä on useita eri ikkunatyyppejä, sisään ja ulos aukeavia kaksilasisia puuikkunoita, 

MSE-ikkunoita ja MKE-ikkunoita. Vanhojen sisään ja ulosaukeavien puuikkunoiden karmira-

kenteeseen porattiin tarkistusaukko, karmin ja seinärakenteen tiivistysmateriaalin varmista-

miseksi. Tiivistys materiaalina on käytetty ”rivettä”, josta otettiin materiaalinäyte sen mikro-

bipitoisuuden määrittämiseksi. Mikrobianalyysin tulos on: vahva viite vauriosta. Ikkunoiden  

ja seinärakenteen liittymistä tapahtui paikoitellen lievää ilmavuotoa sisätiloihin päin. MSE-

ikkunoiden osalla oli havaittavissa lämpökameralla karmin ja lämpölasielementin liittymissä 

muita rakennusosia alhaisempi lämpötila. 
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Kuva 10 lämpökuva MKE-ikkunasta 

Yläpohjarakenne on haltex-levy, harvalaudoitus/ilmatila, kantava betonirakenne, kevytsora-

eriste, betoni (ns. palopermanto), puhallusvilla, tuuletustila/puurakenteiset kattokannattajat, 

harvalaudoitus ja vesikate (konesaumattu peltikate). Ulkoseinien vierustalla haltex-levyn 

pinnalla oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia valumajälkiä. Kyseisillä kohdilla ei pintain-

dikaattorin arvoissa ollut mainittavaa poikkeamaa. Lämpökameralla ei havaittu mainittavia 

ilmavuotokohtia rakenteiden liittymissä. Rakenteen avauskohdassa ei myöskään kantavan 

betonilaatan pinnalla ollut pintaindikaattorin arvoisa mainittavaa poikkeamaa.  

Kattokannattajien pinnalla on havaittavissa kosteuden aiheuttamia valumajälkiä räystäslin-

jan kohdalla. Rakennuksen ulkopuolisen räystään osuus on hyvin vähäinen. Vesikatteen 

yleiskunto oli hyvä (tarkistus rajoittui lapetikkaiden ja kattoluukun alueelle, vesikatteen liuk-

kaudesta johtuen). 

Kuvat 11 ja 12 räystäs ja kattokannattaja räystäslinjan kohdalla 
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3.3 Aistinvaraiset havainnot eri tiloissa 

Ulkopuoliset osat

Takapihan puolella ulkopuolinen maanpinta viettää rakennukseen päin. 

Kuva 13 ulkopuolinen maanpinta viettää rakennukseen päin 

Sadevedet ohjautuvat syöksytorvista rakennuksen vierustalle, josta ne on ohjattu asfalttipi-

han osalla sadevesikaivoihin ja muualla rakennuksen vierustalle. 

Kuvat 14 ja 15 sadevesien ohjaus  

Sisätilat

Aulan ja opetusvälinevaraston osalla vanhan poistoilma hormin venttiileistä tapahtui ilmavir-

tausta sisätiloihin päin.  

Kuva 16 Lämpökuva painovoimaisen poistoventtiilin ilmavuodosta 
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Aulan wc-tilassa oli aistittavissa poikkeavaa tuoksua. Wc-istuimen/viemärin sekä alaslas-

kun/väliseinän liittymästä tapahtui ilmavuotoa sisätiloihin päin. Todennäköisesti alaslaskun 

ylätilassa on painovoimaisen ilmanvaihdon poistohormi, josta tapahtui ilmavuotoa sisätiloi-

hin. 

Kuvat 17 ja 18 Wc:n viemärin liittymän epätiiveys ja ilmavuoto kohta alaslaskurakenteen liittymässä  

Kuva 19 ilmavuoto kohta alaslaskurakenteen liittymässä 

Luokkahuoneen 3 kaapin yläosa on tukittu lämmöneristeellä. Kyseisen kaapin osalla oli ha-

vaittavissa ilmavirtausta sisätiloihin päin.  

Kuva 20 luokan 3 kaapin lämmöneristys
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Kellarikerroksessa on aistittavissa betonirakenteisen kellarin ominaistuoksu. Pesuhuoneen 

osalla painovoimaisen ilmanvaihdon poistohormista tapahtui ilmavuotoa sisätiloihin päin. 

Aulan kohdalla olevan varaston kattopinnalla on vanhoja kosteuden aiheuttamia jälkiä, pin-

taindikaattorin arvoissa ei ole mainittavaa poikkeamaa.  

Kuva 21 vanhat valumajäljet välipohjassa 

Kirjavarastossa on aistittavissa poikkeavaa tuoksua, kyseisessä tilassa ei ole ilmanvaihtoa 

ja siinä säilytetään kirjoja ja muita opiskelutarvikkeita. 

Lämmönjakohuoneessa sijaitsee avokaivo, johon ohjautuu viemärivettä (todennäköisesti 

lähialueen lavuaareista). Viemärivesi poistetaan pumpulla viemäriverkostoon. Lämmönjako-

huoneessa on aistittavissa kyseisestä kaivosta aiheutuva viemärin tuoksu. 

Kuvat 22 ja 23 lämmönjakohuoneen avoviemärikaivo 
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4 NÄYTTEET 

4.1 Materiaalinäyte (mikrobipitoisuus) 

Kohteesta otettiin materiaalinäytteitä 2 kpl. Näytteet lähetettiin Työterveyslaitokselle tutkitta-

vaksi. 

Työterveyslaitoksen mikrobianalyysin mukaan 

Näyte 1, ruokala, mineraalivilla, ulkoseinä 

• Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

• Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

• Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

• Näytteessä esiintyi yksittäinen sädesieni pesäke (Steptomyces) 

Näyte 2, keittiö, ikkunarive, ulkoseinä 

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

• Työterveyslaitoksen tulkinta: vahva viite vauriosta 

• Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

• Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

Materiaalianalyysin tulkintaohje: 

Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioi-

tumisen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai 

näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobi-

en esiintyminen on kuitenkin normaalia. (Työterveyslaitos) 

5 HAVAINTOJEN JA TULOSTEN TULKINTA 

Kiinteistössä vaikuttaa useampi ilmanvaihtojärjestelmä (painovoimainen sekä koneellinen 

tulo ja poistoilmanvaihto). Painovoimaisen ilmanvaihdon poistohormien ollessa avoimia, 

tapahtuu niiden kautta koneellisen ilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta hal-

litsematonta korvausilman kulkeutumista sisätiloihin. Korvausilman mukana on mahdollista 

kulkeutua hormirakenteisiin kerääntyneitä epäpuhtauksia sisäilmaan heikentäen sen ilman 

laatua. Myös uuden rakennusosan liittymien sekä ikkunankarmien ja seinärakenteen liitty-

mistä tapahtuvien hallitsemattomien ilmavuotojen vaikutuksesta rakenteista kulkeutuu epä-

puhtauksia sisäilmaan. Kellaritiloista tapahtuu ilman kulkeutumista 1-kerrokseen. Ilman mu-

kana kulkeutuu kellarista tuoksua ja mahdollisia epäpuhtauksia opetustiloihin. 



  

Polygon Finland Oy 
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

Sivunumero:  14/15 
Työnro: 051321100461 

Kellarikerroksessa muovimatto estää betonilaatan pinnasta kosteuden haihtumisen, jolloin 

muovimaton alapinnan suhteellinen kosteus kohoaa ja mahdollistaa muovimaton kemialli-

sen hajoamisen. 

Lämmönjakohuoneen avonainen viemärikaivo aiheuttaa tilaan hajua jolla on mahdollisuus 

levitä muihin kellaritiloihin.  

Lämmönjakohuoneen lattia- ja seinäpinnalla on pintaindikaattorin arvot koholla sekä seinä-

pinnalla on kalkkikertymää. Rakenteiden kostumisen voi aiheuttaa hormiin tiivistyväkosteus 

(ilmavuodon kondensoituminen / sadevedet) tai maaperästä aiheutuva kosteusrasitus. 

Ruokalan päätyseinän osalla poikkeava tuoksu aulanpuoleisessa rakenteen avauskohdassa 

voi johtua kyseisellä kohdalla olevan kellarikerroksen korvausilma venttiilin kautta tapahtu-

vasta ilmavuodosta, koska rakenteessa ei havaittu mainittavaa poikkeamaa kosteudessa 

eikä vaurioita puurakenteissa. 

Aulan kohdalla olevan puurakenteiset seinät ovat alttiina ulkopuoliselle kosteusrasitukselle, 

sulamisvedet yms. Rakenteissa ei ole kuitenkaan tutkimusten mukaan mainittavia vaurioita. 

Ulkoseinän vierustalla kattopinnalla olevat valumajäljet aiheutuvat todennäköisesti räystääl-

le muodostuvan jääpadon aiheuttamista vesivuodoista (katto kannattajien pinnoilla olevat 

valumajäljet huomioiden) 

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin wc-istuimmissa läpivuotoa.  

6 TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Ilmanvaihto

- 1-kerroksen osalla painovoimaisten poistohormien tulppaus.  

o Myös alaslaskujen ja kaappien sisältä 

- Kellarikerroksen osalla vanhan hormirakenteen tulppaaminen  

o Tulppauksen yhteydessä tulee varmistaa lämmönjakohuoneen alipaineisuus 

muihin kellaritiloihin nähden (avoviemäri ja muut epäpuhtauslähteet huomioi-

den) 

- Tehtyjen tulppausten jälkeen ilmamäärien säätäminen 

o Säätöjen yhteydessä tulee huomioida painesuhteet sisä- ja ulkoilman sekä 

eri tilojen (1-kerros/kellarikerros, yms) 

o Säädöt tulee tarkastaa myös keittiön huuvan käytön aikana 
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Rakenteet

o Sadevesien poisohjaus myös nurmipihan alueelta 

o Aulan puurakenteisen seinäosalla seinärakenteen muutoksen suunnittelu (puuraken-

teet ovat alttiina kosteudelle) mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. 

o Ruokasalin lisäeristyksen lisä avaus aulanpuoleisen tarkistus aukon kohdalta 

o Näytteen tuloksesta huolimatta poikkeavan tuoksun aiheuttajan selvittäminen 

o Ikkunoiden ja uuden rakennusosan liittymien tiivistys  

o Kellarikerroksessa olevien muovimatto pinnoitteiden poistaminen ja tarvittaessa pin-

noitus esim. keraamisella laatalla (kestää ja pystyy haihduttamaan betonilaatasta 

nousevan kosteuden) 

o Räystäiden osalla sadevesikourujen lämmityksen järjestäminen 

o voidaan vähentää kouruihin muodostuvia jääpatoja. 

o Wc-istuimien toiminnan tarkastaminen 

Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 

__________________________ 

Kai Kylliäinen 0405623222 

Rakennusinsinööri (AMK)

Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM 

Rakennusterveysasiantuntia VTT-C-5529-26-10 

Rakennusten lämpökuvaaja h/lk 009/05 

Toimeksiannoissamme noudatamme vahinkosaneeraustöiden yleisiä toimitusehtoja. 

Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus 

ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita
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Piirros/pohjakuva: ei mittakaavassa viitteellinen 

         
                                Materiaalinäyte 
                                                                 
                                Rakenteista tapahtuva huomattava ilmavuoto (painovoimaiset hormit) 

                                Paine-ero tilojen välillä PA    

M 1

PA 

M 1

M 2

Rakenteiden 

halkeamien ja 

liittymien kautta 

tapahtui ilma-

vuotoa 

Kuivauskaapit joista 

tapahtui ilmavirtaus-

ta sisätiloihin, liitetty 

painovoimaiseen 

hormiin 

5PA 

2PA (huuvan ollessa 

päällä 6 Pa)

5PA 
2PA 

3 PA 

2 PA 

5 PA 

RH 1 
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                                        Viiltomittaus 

                                        Alue, jossa pintaindikaattorin arvot ovat koholla 

V 1

V 1

V 2

Kosteuden 

aiheuttamia 

jälkiä, joissa 

pintaindikaatto-

rin arvot eivät 

olleet koholla
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Mittaustulokset: 

Rh (%) T (°°°°C)   (g/m3)  

Sisäilma: 32 20 5,5 

Ulkoilma: 62 5 4,2 

Eristetila            
Mitta 
piste 

Suht. 
kost. 
(%) 

Lämpö 
tila  
(oC) 

(g/m3) Kosteusarvio: 

1 45 22 8,7 kuiva 

Viiltomittaus 
Mitta 
piste 

Suht. 
kost. 
(%) 

Lämpö 
tila  
(oC) 

(g/m3) Kosteusarvio: 

1 88 21 15,7 märkä 

2 91 19 15,1 märkä 



Polygon Finland Oy 
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

LIITE  4/5 
Työnro: 051321100461 



Polygon Finland Oy 
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

LIITE  5/5 
Työnro: 051321100461 


