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KOHTEEN TIEDOT 

Asiakas: Karstulan kunta 
Osoite: Virastotie 4, 43500 Karstula 
Kohde: Laaksolan koulu 
Tilaaja: Karstulan kunta Puh: 040 341 5111 
Yhteyshenkilö: Marko Savola Puh: 040 341 5799 
Laskutusosoite: Karstulan kunta, Virastotie 4, 43500 KARSTULA 
Merkki: Laaksolan koulun sisäilmatutkimus   
    

Tutkimuspäivä: 28.07.2015 Tutkijat: T. Herva / E. Sorsa / M. Pälve 
   

Tutkimus: rakenneavaukset ja materiaalinäytteenotto sisäilmaongelman selvittämiseksi 
 
Lisäselvitys: rakenteita tarkastettiin aiemmin suoritetun oirekyselyiden vastausten perusteella 
 
KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT: 
  
Rakennustyyppi: oppilaitos Rakennusmateriaali: betoni / tiili / puu 
    
Vesikate: pelti Rakennusvuosi: 1950-luku 
     
Kerrosluku:   4 Peruskorjattu: --- 
 
Kerrosala: ---  m2  Huoneistoala: --- m2 
 
Tilavuus: ---  m3  Kellari: --- m2 
 
Lämmitysmuoto: kaukolämpö, vesikiertosäteilijät 
 
Lattialämmityksen 
muoto: ei ole 

Lattialämmitys ti-
loissa: ei ole 

 
PUTKISTOT: 
 
Lämmitysverkko: teräs 
  
Lämminkäyttövesi: kupari 
 
Kylmäkäyttövesi: kupari 
 
Viemärit: muovi / valurauta 
 
Muuta: --- 
  

 
Tutkimustoimeksiannoissa noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja  
KSE 2013. 
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1. LÄHTÖTIEDOT JA TUTKIMUS 

Karstulan kunnan Laaksolan koulun henkilökunnalla ja oppilailla on havaittu sisäilmaongelmiin viit-
taavia oireita. Kiinteistön käyttäjille teetettiin PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n toimesta sisäilmastoky-
sely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa oireilua ja sen syitä sekä tiloja joissa oireillaan. Kyselystä on 
luovutettu tilaajalle 10.02.2015 päivätty raportti. Raporttiin pohjautuen Karstulan kunnan tekninen 
johtaja Marko Savola tilasi PTS-Kiinteistötekniikka Oy:ltä Laaksolan kouluun sisäilmatutkimuksen, 
jonka tarkoituksena oli selvittää ongelman aiheuttajaa sekä selvittää korjaustarvetta mahdollista pe-
ruskorjausta varten. 
 
Rakennus on tehty neljässä eri rakennusvaiheessa, ensimmäisenä on tehty nykyisen lukion tilat. Tä-
män jälkeen on rakennettu tilat, jossa sijaitsee rehtorin ja opettajien huoneet. Kolmannessa ja nel-
jännessä vaiheessa on tehty auditorion päädyn tilat. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin että erivai-
heessa toteutettujen tilojen rakenneratkaisut olivat hyvin toisistaan poikkeavia. Lisäksi käytössä ollei-
den vanhojen asiakirjojen perusteella kohdetta on peruskorjattu vuonna 1985, mutta vaiheistus ja 
korjausten laajuus on hieman epäselvä ja tehtyjen toimenpiteiden ajankohdat ei selviä asiakirjoista. 
 
Tutkimus suoritettiin tekemällä rakenneavauksia ja kosteusmittauksia. Rakenneavauksista suoritet-
tiin materiaalinäytteenottoja, joiden perusteella arvioitiin rakenteiden kuntoa. Sisäilmastokyselyn 
tuloksia käytettiin lähtötietona rakenneavausten kohdentamiseen tiloihin. 
 
Pintakosteusmittaus 
Pintakosteusmittaus suoritetaan rakenteita avaamatta, mitaten niiden pintojen kosteusarvoja, jotka 
tulkitaan suhteellisella asteikolla. Pintamittaus perustuu rakenteen sähkönjohtavuuteen, joka nousee 
paikallisesti rakenteen kostuessa. Mittausarvoja poikkeavalla alueella verrataan aina ympäröivien 
alueiden arvoihin. Mittaukseen käytetään GANN Hydromette RTU 600 mittalaitetta ja sen mittapäätä 
B 50. 
 
Eristetilamittaus 
Eristetilamittaus suoritetaan poraamalla reikä, jonka kautta pystytään asentamaan suhteellisen kos-
teuden mittapää eristetilaan. Reikä tiivistetään mittapään ympäriltä ja mittapään annetaan tasaantua 
15 minuuttia, jonka jälkeen tulos luetaan. Saatua tulosta verrataan sisäilmassa vallitsevaan olosuh-
teeseen sekä ympäröivään eristetilaan. Mittauksessa käytetään Vaisalan HMP42 mittapäitä sekä 
HMI41 lukulaitetta. 
 
Materiaalin mikrobinäyte 
Rakennusmateriaalista irrotetaan desinfioiduilla välineillä osa, joka suljetaan steriiliin näyteastiaan. 
Materiaalinäytteen koko on vähintään yksi gramma ja näytettä otetaan Asumisterveysohjeen mukai-
sesti vähintään 100 x 100 millimetrin laajuiselta alueelta. 

 
VOC-materiaalinäyte 
Rakennusmateriaalista irrotetaan kappale materiaalia, yleensä vähintään viisi grammaa, joka kääri-
tään alumiinifoliokääreeseen. Näyte toimitetaan laboratoriolle, jossa näytteen VOC-yhdisteiden pitoi-
suus määritetään MS-GC laitteella. 
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2. RAKENNEAVAUKSET JA HAVAINNOT 

Kellarikerros 
Pohjakerroksen tilat ulottuvat 2, 3 ja 4 rakennusvaiheiden alueelle, eli 1-vaiheessa tehdyn lukion puo-
lelle ei ole lainkaan kellarikerrosta. Kellarin tilat käytiin läpi ja tehtiin aistinvarainen tarkastus sekä 
lattiarakenteiden pintakosteusmittaukset. Yleisesti tilat olivat tyydyttävässä kunnossa, eikä tiloissa 
havaittu jälkiä kosteusvaurioista. Lattioiden pintakosteusarvot olivat yleisesti normaaleina pidettäviä, 
ollen välillä 65 – 75. Poikkeamia havaittiin tilojen 023, 027 ja 032 lattiapinnoilla, joissa pintakosteus-
arvot olivat välillä 80 – 100. Ulkoseinät ovat betonia ja niiden sisäpintaan on asennettu 50 - 100 mm 
vahva lisälämmöneristys sekä sisäpintaan vaihtelevasti lastu- tai kipsilastulevytys. Seinälevytysten 
alareunoista mitattiin paikoin kohonneita pinta- sekä painokosteus-% arvoja. 
 
Pintakosteusmittausten perusteella suoritettiin ulkoseinärakenteiden lisälämmöneristekerroksesta 
eristetilamittaukset yhteensä viidestä pisteestä. Kaksi mittausta suoritettiin ruokalan tiloihin ja kolme 
mittausta opetuskeittiön puoleiselle seinustalle. Mittaustulosten perusteella seinärakenteiden lisä-
lämmöneristekerrosten kosteuspitoisuuksia voidaan pitää tavanomaisina. Mittaustulokset on esitetty 
taulukossa 1 ja mittauspisteet liitteenä 3 olevassa pohjakuvassa. 
 
Taulukko 1: Pohjakerroksen eristetilamittausten tulokset  

Mittauspiste Tila Rakenne RH 
[%] 

T 
[°C] 

abs 
[g/m3] 

Sisäilma --- --- 57 20 10 

Ulkoilma --- --- 58 19 9 

EM1 013 ulkoseinä 61 18 9 

EM2 010 ulkoseinä 63 19 10 

EM3 010 ulkoseinä 70 18 11 

EM4 025 ulkoseinä 65 18 10 

EM5 032 ulkoseinä 70 17 10 

  
Ulkoseinien eristetilamittausten kohdilta suoritettiin ulkoseiniin rakenneavaukset, joista suoritettiin 
materiaalinäytteidenotot. Näytteenotto suoritettiin sisäpuolen lisälämmöneristekerroksista sekä ra-
kenteiden eristeenä toimivasta sementtilastuvillalevyistä. Rakenneavauksista tehdyt havainnot sekä 
rakenteiden kerrosvahvuudet on merkitty alle. Rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden 
sijainti on merkitty liitteenä 4 oleviin pohjakuviin ja niiden analyysivastaukset ovat raportin liitteenä 
1. Analyysivastausten tulokset on käsitelty tarkemmin kohdassa 3. 
 
Ulkoseinien maanvastaisilla osuuksilla on tehty sisäpuolen lisälämmöneristekerros, jonka vahvuus 
vaihteli tilakohtaisesti 50 ja 100 mm välillä. 3 ja 4 vaiheessa toteutettujen tilojen varsinaisena ulkosei-
närakenteiden lämmöneristeenä on käytetty sementtilastuvillalevyä eli tojaeristettä, jonka vahvuus 
oli noin 100 mm. 
 

 
 

http://www.pts-kiinteistotekniikka.fi/index.php
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Rakenneavaus 1: 013 opetustila, ulko-
seinä/maanpaineseinä 
- maalipinta 
- kipsilastulevy, 13 mm 
- mineraalivilla/puurunko, 50 mm; mik-

robinäyte M6   
- betoni, 160 mm 
- sementtilastuvillalevy, 100 mm; mik-

robinäyte M7 
- betoni, vahvuutta ei tarkastettu 

 
 

Tilasta 013 ulkoseinän lisälämmöneristeestä sekä sementtilastuvillalevystä suoritettiin materiaali-
näytteenotto, joiden analyysivastauksen perusteella lisälämmöneristeestä otetun näytteen mikrobi-
kasvusto on tavanomaisena pidettävä. Tojaeristeestä otetussa näytteessä havaittiin home- sekä sä-
desienikasvustoa. Näytteen bakteeripitoisuus oli myös erittäin suuri. 
 
Tilan 013 vieressä olevaan varastotilaan 014, joka sijaitsee portaikon alla, suoritettiin alapohjan ra-
kenneavaus, jonka perusteella alapohjarakenne oli seuraava ylhäältä alaspäin tarkasteltuna: 
 

 
 

Rakenneavaus 2: 014 varasto, alapohja 
- muovimatto 
- tasoite 
- betoni, noin 80 mm   
- tervapaperi, mikrobinäyte M8 
- sementtilastuvillalevy, noin 100 mm; 

mikrobinäyte M9 
- bitumisively 
- betoni, noin 70 mm 
- täyttömaa 

 
 

Alapohjan rakenneavauksesta suoritettiin materiaalinäytteenotto mikrobianalyysiä varten sementti-
lastuvillalevystä sekä tervapaperista. Näytteiden analyysivastausten perusteella molemmissa materi-
aaleissa havaittiin kosteudesta aiheutunutta mikrobikasvustoa. Sementtilastuvillalevyssä havaittiin 
erittäin suuri määrä bakteereja. Aistinvaraisesti tarkasteltuna rakenteesta tullut haju oli myös vauri-
oon viittaava. 
 
Opetuskeittiöön 010 suoritettiin ulkoseinän rakenneavaus (RA3), jonka perusteella seinärakenne on 
samanlainen kuin viereisessä tilassa 013, mutta lisälämmöneristekerros on 100 mm, kun se vierei-
sessä tilassa oli 50 mm. Lisälämmöneristeenä on käytetty lasivillaa ja siitä suoritettiin materiaalinäyt-
teenotto (M4) kuten myös varsinaisen eristekerroksen sementtilastuvillalevystä (M5). 

http://www.pts-kiinteistotekniikka.fi/index.php
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Näytteiden analyysivastausten perusteella lisälämmöneristeessä havaittiin suhteellisin alhaisina pitoi-
suuksina kahta kosteusvaurioindikaattorimikrobia, joka viittaa kosteuden aiheuttamaan vaurioon ra-
kenteessa. Seinän varsinaisessa sementtilastuvillalevyeristeessä havaittiin suurina pitoisuuksina 
home- ja sädesieniä sekä kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, näiden perusteella rakenteessa on kos-
teuden aiheuttama mikrobivaurio. Rakenneavauksesta havaittiin tulevan selvä maakellarimainen 
haju sementtilastuvillalevystä.  
 
Ruokasalissa 025 ja 032 suoritettiin ulkoseinien rakenneavaukset, sillä tilat on tehty eri rakennusvai-
heissa. Ulkoseinärakenteet poikkesivat toisistaan, 025 tilassa ulkoseinässä on samanlainen lisäläm-
möneristys kuin tilassa 013. Kantava betonikuori on 220 mm jonka jälkeen on höyrykarkaistuabeto-
nia.  
 

 
 

Rakenneavaus 4: ruokala 025, ulkoseinä 
- maalipinta 
- sementtikuitulevy, 13 mm 
- mineraalivilla/puurunko, 50 mm; mik-

robinäyte M1 
- betoni, 220 mm 
- höyrykarkaistubetoni 

 
 

Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisina pitoisuuksina home- ja sädesie-
nikasvustoa. Näytteen mikrobilajistoa ja pitoisuuksia voidaan pitää tavanomaisina. 
 

  

http://www.pts-kiinteistotekniikka.fi/index.php
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Tilassa 032, joka on tehty 2-vaiheessa, on 100 mm lisälämmöneristekerros ja kantavana rakenteena 
on tiili ja eristeenä on käytetty hiiltä. Rakenne oli seuraava: 
 

 
 

Rakenneavaus 5: ruokala 032, ulkoseinä 
- maalipinta 
- sementtikuitulevy, 13 mm 
- mineraalivilla/puurunko, 100 mm; 

mikrobinäyte M2 
- betonitiili, 100 mm 
- hiili, mikrobinäyte M3 

 
 

Rakenneavauksen kohdalla havaittiin lisäeristyksen kohdalla seinän puurakenteisen alaohjauspuun 
olevan lahonnut. Tutkimushetkellä puurakenteet olivat kuitenkin aistinvaraisesti kuivia. Mineraalivil-
lasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisina pitoisuuksina homesienikasvustoa. Materiaa-
lin mikrobilajistoa ja pitoisuuksia voidaan pitää tavanomaisina. 
 
Hiilestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisina pitoisuuksina homesienikasvustoa sekä 
suurena pitoisuutena bakteereja. 
 
Tilan 032 alapohjaan suoritettiin rakenneavaus ulkoseinänurkkaukseen, jossa lattian pintakosteudet 
olivat myös poikkeavia. Avauksen perusteella rakenne oli seuraava ylhäältä alaspäin tarkasteltuna:   
 

 
 

Rakenneavaus 6: ruokala 032, alapohja 
- muovimatto, VOC-materiaalinäyte 
- tasoite 
- betoni, noin 130 mm 
- laudoitus, noin 23 mm 
- bitumisively, noin 10 mm 
- betoni, noin 100 mm 
- täyttömaa  

 
 

Muovimatosta otetun materiaalinäytteen analyysivastauksen perusteella materiaalissa on selvä kos-
teuden aiheuttama vaurio. Analyysivastaus on käsitelty tarkemmin raportin kohdassa 4 ja analyysi-
vastaus on raportin liitteenä 3. 
 

http://www.pts-kiinteistotekniikka.fi/index.php
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Rakenteessa havaittu laudoitus oli lahonnut ja siitä levisi tilaan mikrobiperäinen haju. Laudoituksesta 
ei otettu materiaalinäytettä, sillä aistinvaraisesti tarkasteltuna voidaan sanoa että materiaalissa on 
vaurio. 
 
Pohjakerroksen käytävällä havaittiin olevan viemäreiden tarkastusluukkuja sekä keittiötilassa isompi 
tarkastusluukku (Kuva 1), jotka eivät ole tiiviitä. Niiden kautta sisäilmaan voi levitä epäpuhtauksia. 
Eteisessä 001 havaittiin selvä maakellarin haju. Tilan pinnoilla ei havaittu selviä vaurioita. On mahdol-
lista että esimerkiksi viereisten portaiden alapuolelle on jätetty portaan muottilaudoituksia, jotka 
ovat ajansaatossa vaurioituneet ja haju on peräisin sieltä. 
 
Pohjakerroksessa havaittiin myös vanhoja aiemmin tehtyjä paikkaamattomia rakenneavausreikiä 
(Kuva 2). 
 
1. kerros 
Kerroksen tilat käytiin läpi ja tehtiin aistinvarainen tarkastus sekä lattiarakenteiden pintakosteusmit-
taukset. 1-vaiheen osalla on uusittu lattiarakenne, jossa rakennusaikainen puurakenne on poistettu 
ja tilalle on tehty maanvarainen betonilaatta, joka on eristetty XPS-eristeellä. Lattioiden pintakos-
teusarvot olivat normaaleina pidettäviä. Puulattioiden arvot olivat välillä 30 – 40 ja betonilattioiden 
välillä 50 – 65, eikä poikkeamia havaittu. 
 
Ulkoseinät ovat 3- vaiheessa rakennetulla osalla betonirakenteisia ja sisäpuolelta lisälämmöneristet-
tyjä ja 4-vaiheessa rakennetulla osalla puurakenteiset. Ulkoseiniin suoritettiin kosteusmittaukset ra-
kennuksen molemmille pitkille sivuille ikkunoiden alapuolelle. Mittauspisteitä oli yhteensä kuusi. 1- ja 
2- vaiheen ulkoseinärakenteisiin ei suoritettu kosteusmittauksia, suurien kerrosvahvuuksien takia. 
Mittaustulosten perusteella mitatuissa pisteissä ei havaittu kohonnutta kosteutta. Mittaustulokset 
on esitetty taulukossa 2. 
 
Taulukko 2: 1.kerroksen ulkoseinien eristetilamittausten tulokset  

Mittauspiste Tila Rakenne RH 
[%] 

T 
[°C] 

abs 
[g/m3] 

ulkoilma --- --- 58 19 9 

sisäilma --- --- 55 20 10 

EM6 110 ulkoseinä 51 19 8 

EM7 106 ulkoseinä 58 19 9 

EM8 105 ulkoseinä 40 20 7 

EM9 125 ulkoseinä 69 18 11 

EM10 126 ulkoseinä 34 19 5 

EM12 127 ulkoseinä 58 19 9 

 
Ulkoseinien kosteusmittauksissa ei havaittu poikkeamia, joten avaukset suoritettiin ikkunoiden ala-
puolelle, joihin kohdistuu suurin kosteusrasitus. Avauksia suoritettiin myös välipohjarakenteisiin, 
jotka on toteutettu puurakenteisena rakennusvaiheessa 2 ja betonirakenteisena vaiheissa 3 ja 4 teh-
dyillä osilla. Rakenneavauksista tehdyt havainnot sekä rakenteiden kerrosvahvuudet on merkitty alle. 
Rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden sijainti on merkitty liitteenä 4 oleviin pohjakuviin 
ja niiden analyysivastaukset ovat raportin liitteenä 1 ja tulokset on käsitelty tarkemmin kohdassa 3. 
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Rakenneavaus 7: 135a opp.ohj., väli-
pohja 
- muovilaatta 
- vanha muovimatto 
- puukuitulevy, noin 10 mm 
- pahvi, noin 7 mm 
- liima/tasoite 
- ponttilauta, 32 mm 
- kutterinlastu/puurunko, 300 – 350 

mm; mikrobinäyte M10 
- betoni 

 

2 – vaiheessa tehdyn osan välipohja on toteutettu betonisen ylälaattapalkiston päälle puukoolattuna 
rakenteena. Rakenneavaus tehtiin tilaan 135a, ulkoseinänurkkaan. Eristeenä on käytetty kutterinlas-
tua, josta otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu tavanomaisesta poikkeavaa mikrobikasvustoa. 
Näytteessä havaittiin alhaisena pitoisuutena home- ja sädesienikasvustoa, mutta tätä voidaan kuiten-
kin pitää tavanomaisena.  
 
Eristetilassa on selvä, noin 50 mm ilmatila, jossa ilmavirta pääsee kulkemaan ja samalla kuljettamaan 
mahdollisia epäpuhtauksia pitkältäkin matkalta. Rakenneavausta ei suoritettu suurempana, sillä ra-
kenteessa havaittiin tasoitekerros joka todennäköisesti sisältää asbestia.  
 
3 – ja 4 – vaiheessa rakennettujen tilojen välipohjat on toteutettu alla mainitulla tavalla. Välipohjissa 
ei ole orgaanisia materiaaleja, joten niiden osalta voidaan todeta rakenteiden olevan kunnossa. 
 

 
 

Rakenneavaus 8: 125 opetustila, väli-
pohja 
- muovimatto 
- tasoite 
- vanha muovimatto 
- tasoite 
- betoni, noin 70 mm 
- tervapaperi 
- hiekka, noin 50 mm 
- betoni 
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3 – vaiheessa tehdyn osan ulkoseinät ovat rakenneavausten perusteella sisäpuolelta lisälämmöneris-
tettyjä betonitiiliseiniä. Seinän rakennevahvuus tarkastettiin poraamalla seinään reikä ikkunan alle 
sekä ikkunoiden väliin. Molemmat rakenteet olivat seuraavan laiset: 
 

 
 

Rakenneavaus 9: 125 opetustila, ulko-
seinä 
- maalipinta 
- puukuitulevy 
- puurunko/mineraalivilla, 50 mm 
- betonitiili, > 350 mm 
 

 

Lisälämmöneristeistä ei suoritettu näytteenottoa sillä katsottiin, että niiden vaurioituminen on epä-
todennäköistä kyseisissä olosuhteissa. 

 
Rakennuksen 4 – vaiheessa tehdyn osan ulkoseinät on muutettu peruskorjauksen yhteydessä. Asia-
kirjojen mukaan ulkoseinärakenne olisi kivirakenteinen mutta tehdyn rakenneavauksen perusteella 
se on puurakenteinen. Rakenne on seuraava: 
 

Rakenneavaus 10: 105 opetustila, ulkoseinä 
- puukuitulevy 
- höyrynsulkumuovi 
- puurunko/mineraalivilla, noin 170 mm; mikrobi-

näyte M11 
- huokoinen puukuitulevy 
- umpilaudoitus 
- kova mineraalivilla 
- rappaus 

 

 

Ulkoseinän mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisina pitoisuuksina kosteus-
vaurioon viittaavaa mikrobikasvustoa ja suurina pitoisuuksina homesienikasvustoa. Lisäksi näytteen 
bakteeripitoisuus oli poikkeavan suuri. 
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1 – vaiheessa toteutetun osan alapohja on uusittu maanvaraiseksi betonilaattarakenteeksi, joka on 
eristetty XPS-levyillä. Rakenne todettiin tilaan 141 tehdystä rakenneavauksesta ja se oli seuraava yl-
häältä alaspäin tarkasteltuna: 
 

 
 

Rakenneavaus 11: 141 opetustila, ala-
pohja 
- muovimatto 
- tasoite 
- betoni, noin 90 mm 
- XPS-eriste, 100 mm 
- sora 

 

1 – vaiheessa rakennetun osan ulkoseinärakenne tarkastettiin tilassa 142, jossa ulkoseinään porattiin 
kaksi reikää ikkunan alle sekä ikkunoiden väliin seinärakenteeseen. Ikkunan alla patterisyvennyksen 
seinärakenne on muurattu höyrykarkaistullabetonitiilillä ja sen taakse on asennettu noin 100 mm mi-
neraalivillaa: Rakenne oli seuraava: 
 

Rakenneavaus 12: 142 opetustila, ulkoseinä, ikkunan 
alta 
- maali 
- höyrykarkaistubetonitiili-muuraus, noin 100 mm 
- mineraalivilla, noin 100 mm; mikrobinäyte M12 
- poltettutiili, > 150 mm 

 

 
 

Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisina pitoisuuksina homesienikasvus-
toa, jota voidaan pitää tavanomaisena. 
 
Ikkunoiden väliin poratusta reiästä tarkasteltuna ulkoseinärakenne oli seuraava: 
 

Rakenneavaus 13: 142 opetustila, ulkoseinä, ikkunoi-
den väli 
- maalipinta 
- betonitiili, noin 100 mm 
- hiili, noin 100 mm 
- poltettutiili, noin 100 mm 
- hiili, noin 100 mm 
- betonitiili 
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2. kerros 
Kerroksen tilat käytiin läpi ja tehtiin aistinvarainen tarkastus sekä lattiarakenteiden pintakosteusmit-
taukset. 1 – ja 2 – vaiheen osalla sekä auditoriossa välipohjat ovat puukoolattuja ylälaattapalkistora-
kenteita. 4 – vaiheen osalla välipohja on kuten 1. kerroksessakin, betonirakenteinen. Lattioiden pin-
takosteusarvot olivat normaaleina pidettäviä. Puulattioiden arvot olivat välillä 30 – 40 ja betonilatti-
oiden välillä 50 – 65, eikä poikkeamia havaittu. 
 
Ulkoseinät ovat 3- vaiheessa rakennetulla osalla betonirakenteisia ja sisäpuolelta lisälämmöneristet-
tyjä ja 4-vaiheessa rakennetulla osalla puurakenteiset. Ulkoseiniin suoritettiin kosteusmittaukset ra-
kennuksen molemmille pitkille sivuille ikkunoiden alapuolelle. Mittauspisteitä oli yhteensä kolme. 1- 
ja 2- vaiheen ulkoseinärakenteisiin ei suoritettu kosteusmittauksia, suurien kerrosvahvuuksien takia. 
Mittaustulosten perusteella mitatuissa pisteissä ei havaittu kohonnutta kosteutta. Mittaustulokset 
on esitetty taulukossa 2. 
 
Taulukko 3: 2.kerroksen ulkoseinien eristetilamittausten tulokset  

Mittauspiste Tila Rakenne RH 
[%] 

T 
[°C] 

abs 
[g/m3] 

ulkoilma --- --- 58 19 9 

sisäilma --- --- 53 20 9 

EM13 212 ulkoseinä 48 20 8 

EM14 204 ulkoseinä 48 20 8 

EM15 218 ulkoseinä 41 19 7 

 
2. kerroksen tiloihin suoritettiin rakenneavauksia ulkoseinien osalle. 1 – vaiheessa tehdyn osan ulko-
seinärakenne tarkastettiin ikkunan alta sekä ikkunoiden välistä. Rakenteet olivat seuraavat sisältä 
ulospäin tarkasteltuna: 
 

Rakenneavaus 14: 231 opetustila, ulkoseinä, ik-
kunan alapuoli 
- maali 
- tasoite 
- betonitiili 
- mineraalivilla 
- betonitiili 

Rakenneavaus 15: 231 opetustila, ulkoseinä ik-
kunoiden väli 
- maali 
- tasoite 
- tiili 
- hiili; mikrobinäyte M15 
- tiili 

 
Hiilestä otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisena pitoisuutena homesienikasvustoa ja bak-
teereja. Lajistoa ja pitoisuuksia voidaan pitää tavanomaisina. 
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1 – vaiheessa toteutetun osan välipohjarakenne on ylälaattapalkiston päälle koolattu puurakenteinen 
lattia, rakenne oli seuraava ylhäältä alaspäin tarkasteltuna: 
 

 
 

Rakenneavaus 16: 227 opetustila, väli-
pohja 
- muovimatto 
- puukuitulevy, 10 mm 
- maali 
- ponttilauta, 26 mm 
- puurunko/kutterinlastu, 370 – 300 

mm; mikrobinäyte M13 
- betoni 

 

Kutterinlastusta suoritettiin näytteenotto läheltä betonilaatan pintaa. Näytteen analyysivastauksen 
perusteella materiaalissa ei havaittu homesieni tai sädesienikasvustoa. Välipohjarakenteessa on erit-
täin todennäköisesti jonkinasteisia vaurioita, sillä erityisesti reuna-alueilla betonilaatan viileälle pin-
nalle on voinut jossain vaiheessa kondensoitua kosteutta joka on voinut vaurioittaa eristeitä. Eristeti-
lassa olevassa ilmatilassa epäpuhtaudet voivat levitä suurellekin alueelle. Nämä mahdolliset epäpuh-
taudet voivat kulkeutua välipohjan ja ulkoseinien epätiiviiden rakenneliitokset kautta sisäilmaan. 
 
2 – vaiheessa rakennetun osan ulkoseinärakenne tarkastettiin poraamalla kolme reikää seinäraken-
teeseen. Ensimmäinen reikä porattiin ulkoseinään vasemman ikkunan vasemmalle puolelle, jossa ra-
kenne oli seuraava: 
 

 
 

Rakenneavaus 17: 227 opetustila, ulko-
seinä, väliseinän vierestä 
- maali 
- tasoite, noin 10 mm 
- poltettutiili, > 350 mm 
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Ikkunan alle poratusta reiästä tarkasteltuna seinärakenne muuttui. Todennäköisesti ikkunoiden alla 
on ollut patterisyvennykset, joihin on asennettu mineraalivillaeristys ja höyrykarkaistubetoni-muu-
raus. Rakenne on kuvattu alla: 
 

 
 

Rakenneavaus 18: 227 opetustila, ulko-
seinä, ikkunan alta 
- maali 
- höyrykarkaistubetonitiili 
- mineraalivilla, noin 100 mm; mikro-

binäyte, M14 
- poltettutiili, > 200 mm 

Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin suurena pitoisuutena homesienikasvustoa, 
joka viittaa vaurioon rakenteessa. 
 
Lisäksi ikkunoiden väliseen seinärakenteeseen porattiin reikä, josta tarkasteltuna seinärakenne poik-
kesi kahdesta edellisestä. Sisäkuorena on betonitiili ja ulkokuorena poltettutiili, näiden välissä on il-
marako. Rakenne oli seuraava: 
 

Rakenneavaus 19: 227 opetustila, ulkoseinä, ikkunoi-
den väli 
- maali 
- betonitiili, 100 mm 
- ilmarako, 100 mm 
- poltettutiili, > 200 mm 
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2 – vaiheen välipohjaan tehtiin rakenneavaus, josta tarkasteltuna rakenne oli seuraava ylhäältä alas-
päin: 
 

 
 

Rakenneavaus 20: 234 opetustila, väli-
pohja 
- muovimatto 
- puukuitulevy, 10 mm 
- tasoite 
- mustaliima 
- maali 
- ponttilauta, 26 mm 
- puurunko/purueriste, noin 350 – 

300 mm; mikrobinäyte M17 
- betoni 

 

Eristeenä on käytetty hienojakoisempaa purua kuin 1 – vaiheessa tehdyssä välipohjassa. Purusta suo-
ritettiin näytteenotto läheltä betonilaatan pintaa. Näytteen analyysivastauksen perusteella purueris-
teessä havaittiin homesienikasvustoa, jonka lajisto ja pitoisuudet ovat tavanomaisina pidettäviä. 
 
4 – vaiheessa toteutetun osan ulkoseinät ovat puurakenteisia, tilaan 204 suoritetussa eristetilamit-
tauksessa ei havaittu kohonnutta kosteutta. Rakenne tarkastettiin ikkunan alapuolelta, jonka perus-
teella rakenne oli seuraava: 
 

Rakenneavaus 21: 204 opetustila, ulkoseinä, ikkunan 
alta 
- puukuitulevy 
- höyrynsulkumuovi 
- mineraalivilla/puurunko, 180 mm; mikrobinäyte 

M16 
- tuulensuojalevy 

 

 

Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin alhaisena pitoisuutena homesienikasvustoa 
jota voidaan pitää tavanomaisena. 
 
2. kerroksen 3 – ja 4 – vaiheen välipohjarakenteisiin ei suoritettu rakenneavauksia, mutta voidaan 
olettaa että ne ovat samanlaiset betonirakenteet kuin 1. kerroksen osalla. 
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3. kerros 
Rakennuksen 3. kerros sijaitsee 1. vaiheessa tehdyllä osalla. Pitkän sivun puurakenteisiin ulkoseiniin 
suoritettiin kolme eristetilamittausta, joiden perusteella eristetilassa ei ole kohonnutta kosteutta. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 4 ja mittauspisteet liitteenä olevassa pohjakuvassa. 
 
Taulukko 4: 3. kerroksen ulkoseinien eristetilamittausten tulokset 

Mittauspiste Tila Rakenne RH 
[%] 

T 
[°C] 

abs 
[g/m3] 

ulkoilma --- --- 58 19 9 

sisäilma --- --- 51 20 9 

EM16 303 ulkoseinä 57 19 9 

EM17 306 ulkoseinä 63 19 10 

EM18 307 ulkoseinä 61 19 10 

 
Kerrokseen suoritettiin ulkoseinän rakenneavaus tilaan 303, rakennuksen pitkälle sivulle, josta tar-
kasteltuna ulkoseinärakenne oli seuraava sisältä ulospäin: 
 

 
 

Rakenneavaus: 303 opetustila, ulko-
seinä 
- kipsilevy, 13 mm 
- höyrynsulkumuovi 
- puurunko/mineraalivilla, 250 mm; 

mikrobinäyte M18 
- tuulensuojalevy 

 

Mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin korkeina pitoisuuksina homesienikasvus-
toa, joiden lajisto ja pitoisuudet viittaavat vaurioon rakenteessa. Materiaalissa havaittiin alhaisena 
pitoisuutena sädesienikasvustoa.   
 
Kolmannen kerroksen pääty ulkoseinät ovat kivirakenteisia ja välipohjat puukoolattuja, näihin ei suo-
ritettu erillisiä rakenneavauksia.  
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Yläpohja 
Rakennuksen yläpohjan palopermanto-rakenne tarkastettiin hissikuilun edustalta, kohdalla jossa on 
havaittu vesikatossa vuotoa eristetilaan. Palopermantorakenne oli seuraava ylhäältä alaspäin tarkas-
teltuna: 
 

Yläpohjan palopermanto: 
- puhallusvilla, noin 100 mm 
- betoni, noin 50 mm 
- hiekka, noin 200 mm 
- betoni 

 

 

Kohdalle suoritettiin palopermannon hiekkatilan eristetilamittaus, jolla tarkastettiin tilan kosteuspi-
toisuus. Mittaustuloksen perusteella hiekkatilassa ei ole kohonnutta kosteutta. Mittaustulos on esi-
tetty taulukossa 5 
 
Taulukko 5: palopermannon eristetilamittauksen tulos 

Mittauspiste Tila Rakenne RH 
[%] 

T 
[°C] 

abs 
[g/m3] 

ulkoilma --- --- 58 19 9 

sisäilma ullakko --- 45 27 12 

EM19 ullakko välipohja 40 4 9 

 
Ilmanvaihto ja tekniset järjestelmät 
Rakennuksen ilmanvaihdon toimivuutta tarkasteltiin tutkimuksen yhteydessä aistinvaraisesti. Havain-
tojen perusteella tilojen ilmanvaihto toimi hyvin eikä siinä havaittu merkittäviä puutteita. Tilojen il-
manlaatu oli tutkimushetkellä aistinvaraisesti tarkasteltuna hyvä. Ilmanvaihtolaitteiston asennus-
ajasta ei saatu varmaa tietoa, mutta mikäli IV-laitteisto on asennettu peruskorjauksen yhteydessä, on 
niiden tekninen käyttöikä tiensä päässä. 
 
Ulko-osat 
Vesikatto tarkastettiin aistinvaraisesti ja havaittiin katteen olevan osin välttävässä kunnossa. Lisäksi 
vesikatto on teknisen käyttöikänsä päässä. Kate on pinttynyt ja läpivientien tiivistyksissä havaittiin 
puutteita. Kattoluukkujen kohdalla havaittiin olleen vesivuotoja, joiden seurauksena luukkujen puu-
rakenteet sekä alapuolella olevat eristeet ovat vaurioituneet. Tikkaiden vanhojen kiinnikkeiden reiät 
havaittiin olevan paikkaamatta (Kuva 6).  
 
Liikuntasalin ja koulurakennuksen välisen katoksen koulun puolella ulkoseinärappauksessa havaittiin 
selviä valumajälkiä, joka viittaisi siihen että katoksen vesikatteen ja koulun ulkoseinän liitos on vuota-
nut (Kuva 5). 
 
Rakennuksen pihamaan muotoilut on pääosin asfaltti pinnalla ja kallistukset on pääsääntöisesti pois-
päin rakennuksesta. Asfaltoiduilla alueilla perusmuuriin on maanpinnalta tehdyn havainnon perus-
teella asennettu perusmuurilevy. Liikuntahallin puoleisen seinustan matalalla osalla pihamaa on nur-
mikkopinnalla. Havaintojen perusteella koko perusmuurin matkalle ei ole asennettu perusmuurile-
vyä. Perusmuurilevytys näytti olevan asennettu vain nurkka-alueelle (Kuva 4 ja Kuva 5).  
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3. MATERIAALIN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOKSET 

Materiaalinäytteitä otettiin rakenneavausten yhteydessä yhteensä 18 kappaletta. Näytteidenotto 
pisteet on merkitty pohjakuvaan, joka on tämän raportin liitteenä 3. 
 
Näytteet olivat: 

1) Näyte M1: 025, ulkoseinän mineraalivillaa 
2) Näyte M2: 032, ulkoseinän mineraalivillaa 
3) Näyte M3: 032, ulkoseinän hiiltä 
4) Näyte M4: 010, ulkoseinän mineraalivillaa 
5) Näyte M5: 010, ulkoseinän sementtilastulevyä 
6) Näyte M6: 013, ulkoseinän mineraalivillaa 
7) Näyte M7: 013, ulkoseinän sementtilastulevyä 
8) Näyte M8: 014, alapohjan tervapaperia 
9) Näyte M9: 014, alapohjan tojaeristettä 
10) Näyte M10: 135a, välipohjan kutterinlastua 
11) Näyte M11: 105, ulkoseinän mineraalivillaa 
12) Näyte M12: 142, ulkoseinän mineraalivillaa 
13) Näyte M13: 227, välipohjan kutterinlastua 
14) Näyte M14: 227, ulkoseinän mineraalivillaa 
15) Näyte M15: 231, ulkoseinän hiiltä 
16) Näyte M16: 204, ulkoseinän mineraalivillaa 
17) Näyte M17: 234, välipohjan sahanpurua 
18) Näyte M18: 303, ulkoseinän mineraalivillaa 

 
Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeeseen (2003) sekä Asu-
misterveysoppaaseen (2009). Asiakirjojen mukaisesti homesieni-itiöpitoisuus 10 000 cfu/g on poik-
keavan suuri. Bakteereilla raja-arvona pidetään 100 000 cfu/g. 
 
Aktinomykeettien, eli sädesienten viitearvo on 500 cfu/g, jonka ylittäviä pitoisuuksia pidetään poik-
keavina. 
 
Tulosten tulkinnassa tulee huomioida myös näytteissä havaittu lajisto. Mikäli näytteessä havaitaan 
useampaa ns. indikaattorimikrobia, voidaan rakenteissa arvioida olevan kosteusvaurio. Samaten jos 
useammasta saman rakennuksen näytteestä havaitaan samaa indikaattorilajia, voi tulos viitata vauri-
oon rakenteissa. 
 
Näytteiden analyysivastaus RSLab 1507291451JLa on tämän raportin liitteenä 1.  
 
Näyte M1: 025, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan alhaisena 91 cfu/g pitoisuutena Aspergillus versicolor kosteusvaurioin-
dikaattori mikrobia sekä aktinomykeettejä 45 cfu/g pitoisuutena. Näytteen mikrobikasvusto on ta-
vanomaisena pidettävä. 
 
Näyte M2: 032, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan 1 300 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä sekä Aspergillus ver-
sicolor kosteusvaurioindikaattori mikrobia 250 cfu/g pitoisuutena. Penicillium homesieni on hyvin 
yleinen mikrobi ulko- ja sisäilmassa. Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen mikrobikas-
vusto on tavanomaisena pidettävä. 
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Näyte M3: 032, ulkoseinän hiiltä 
Näytteessä havaittiin kasvavan alhaisina pitoisuuksina Penicillium ja Tritirachium homesieniä. Näyt-
teessä kasvoi myös kosteusvaurioindikaattori mikrobia Paecilomyces 910 cfu/g pitoisuutena. Näyt-
teessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteessä havaittiin suurena 2 600 000 cfu/g pitoisuutena bak-
teereja, joka viittaa poikkeavaa bakteerikasvustoon ylittäen 100 000 cfu/g viitearvon. Näytteessä on 
bakteerikasvustoa. 
 
Näyte M4: 010, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan kahta Aspergillus-suvun kosteusvaurioindikaattori mikrobia. Pitoisuu-
det olivat Aspergillus versicolor- mikrobilla 810 cfu/g ja Aspergillus fumigatus- mikrobilla 770 cfu/g. 
Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteessä on viite kosteuden aiheuttamasta mikrobikas-
vustosta. 
 
Näyte M5: 010, ulkoseinän sementtilastulevyä 
Näytteessä havaittiin kasvavan poikkeavana 37 000 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä sekä 
93 000 cfu/g pitoisuutena Tritirachium homesientä. Lisäksi näytteessä havaittiin ulkoilmassa yleisiä 
homesieniä Cladosporium, pitoisuutena 2 400 cfu/g sekä Botrytis pitoisuutena 270 cfu/g. Näytteessä 
havaittiin kahta kosteusvaurioindikaattori mikrobia. Aspergillus versicolor mikrobia havaittiin 2 700 
cfu/g pitoisuutena ja Acremonium homesientä 3 300 cfu/g pitoisuutena. Näytteessä havaittiin ak-
tinomykeettejä 3 000 cfu/g pitoisuutena sekä bakteereja 170 000 cfu/g pitoisuutena. Näytteessä on 
kosteuden aiheuttamaa mikrobikasvustoa sekä bakteerikasvustoa. 
 
Näyte M6: 013, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan ainoastaan alhaisena 91 cfu/g pitoisuutena kosteusvaurioindikaattori 
mikrobia Aspergillus versicolor. Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen mikrobikasvusto 
on tavanomaisena pidettävä. 
 
Näyte M7: 013, ulkoseinän sementtilastulevyä 
Näytteessä havaittiin kasvavan Penicillium homesientä pitoisuutena 26 000 cfu/g, joka ylittää anne-
tun 10 000 cfu/g viitearvon. Näytteessä kasvoi aktinomykeettejä pitoisuutena 540 cfu/g. Lisäksi näyt-
teessä kasvoi suuri määrä bakteereja, pitoisuus oli 750 000 cfu/g. Näytteessä on kosteuden aiheutta-
maa mikrobikasvustoa sekä bakteerikasvustoa. 
 
Näyte M8: 014, alapohjan tervapaperia 
Näytteessä havaittiin kasvavan kahta Aspergillus-suvun kosteusvaurioindikaattorimikrobia, Aspergil-
lus fumigatus pitoisuutena 780 cfu/g ja Aspergillus versicolor pitoisuutena 1 400 cfu/g. Näytteessä ei 
havaittu aktinomykeettejä. Näytteessä on kosteuden aiheuttamaa mikrobikasvustoa. 
 
Näyte M9: 014, alapohjan tojaeristettä 
Näytteessä havaittiin kasvavan Penicillium homesientä pitoisuutena 4 500 cfu/g sekä kosteusvauri-
oindikaattorimikrobia Aspergillus versicolor pitoisuutena 50 000 cfu/g. Näytteessä havaittiin ak-
tinomykeettejä pitoisuutena 9 900 cfu/g. Näytteessä havaittiin myös erittäin suurena 8 000 000 cfu/g 
pitoisuutena bakteereja. Näytteessä on kosteuden aiheuttamaa mikrobikasvustoa sekä bakteeri-
kasvustoa. 
 
Näyte M10: 135a, välipohjan kutterinlastua 
Näytteessä havaittiin kasvavan alhaisena 410 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä. Näytteessä 
kasvoi aktinomykeettejä pitoisuutena 91 cfu/g. Näytteen mikrobikasvusto on tavanomaisena pidet-
tävä. 
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Näyte M11: 105, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan viittä eri homesienilajia, suurimpina pitoisuuksina havaittiin Penicil-
lium (32 000 cfu/g) Aureobasidium (10 000 cfu/g) ja Chrysonilia (10 000 cfu/g), muut havaitut home-
sienet olivat Botrytis (6 800 cfu/g) ja Cladosporium (2 500 cfu/g). Näiden lisäksi näytteessä havaittiin 
yhtä kosteusvaurioindikaattorimikrobia Paecilomyces pitoisuutena 91 cfu/g. Näytteessä ei havaittu 
aktinomykeettejä. Näytteen bakteeripitoisuus oli 1 700 000 cfu/g joka on poikkeavan suuri. Näyt-
teessä on homesieni- sekä bakteerikasvustoa. 
 
Näyte M12: 142, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan ainoastaan alhaisena 45 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä. 
Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen mikrobikasvusto on tavanomaisena pidettävä. 
 
Näyte M13: 227, välipohjan kutterinlastua 
Näytteessä ei havaittu homesienikasvustoa tai aktinomykeettejä. 
 
Näyte M14: 227, ulkoseinän mineraalivillaa  
Näytteessä havaittiin kasvavan ainoastaan Penicillium homesientä suurena 260 000 cfu/g pitoisuu-
tena. Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteessä on homesienikasvustoa. 
 
Näyte M15: 231, ulkoseinän hiiltä 
Näytteessä havaittiin kasvavan ainoastaan alhaisena 91 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä. 
Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen mikrobikasvusto on tavanomaisena pidettävä. 
 
Näyte M16: 204, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan ainoastaan alhaisena 91 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä. 
Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen mikrobikasvusto on tavanomaisena pidettävä. 
 
Näyte M17: 234, välipohjan sahanpurua 
Näytteessä havaittiin kasvavan ainoastaan alhaisena 91 cfu/g pitoisuutena Penicillium homesientä. 
Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen mikrobikasvusto on tavanomaisena pidettävä. 
 
Näyte M18: 303, ulkoseinän mineraalivillaa 
Näytteessä havaittiin kasvavan kolmea eri homesienilajia, suurimpina pitoisuuksina havaittiin Penicil-
lium (65 000 cfu/g), Rhodotorula (44 000 cfu/g) ja Basidiomykeetit (5 500 cfu/g). Näytteessä havait-
tiin aktinomykeettejä pitoisuutena 91 cfu/g. Näytteessä on homesienikasvustoa. 
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4. MATERIAALINÄYTTEIDEN VOC-ANALYYSIEN TULOKSET 

Haihtuvien yhdisteiden kokonaismäärää ilmoitetaan termillä TVOC (Total Volatile Organic Com-
pounds). TVOC arvoa ei voida käyttää sellaisenaan terveyshaitan arvioinnissa. TVOC-pitoisuus yli 600 
µg/m³ on osoitus kemiallisten aineiden epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa, ja lisäselvitykset 
ovat tarpeen (STM Asumisterveysohje 2003). 
 
Kemiallisten epäpuhtauksien pitoisuudet ovat usein korkeimmat uudisrakennuksissa ja korjatuissa 
rakennuksissa. Yksittäisille yhdisteille on olemassa ohjeellisia viitearvoja joiden ylittymisen syy on 
suositeltavaa selvittää. Esimerkiksi yleisimmin vaurioon viittaavien yhdisteiden 2-etyyli-1-heksanoli ja 
TXIB viitearvot ovat 15 µg/m³ ja 16 µg/m³. 
 
Materiaalinäytteiden arviointiin ei ole olemassa lähdekirjallisuudessa viitearvoja, mutta tuloksia arvi-
oidaan yleisesti sisäilman viitearvoihin perustuen. 
 
Kohteelta otettiin yksi materiaalinäyte pohjakerroksen ruokailutilasta 032 lattian linoleum-mattopin-
noitteesta. Näytteen analyysivastaus 1507291450JLa on tämän raportin liitteenä 2. 

 
Näyte 1: tila 032, linoleum-mattoa 
Näytteessä havaittiin poikkeava yksittäisenä yhdisteenä 2-etyyli-1-heksanoli, jonka pitoisuus oli 420 
µg/m3g. Pitoisuus ylittää annetun viitearvon 15 µg/m3g ja viittaa kosteuden aiheuttamaan vaurioon 
materiaalissa. Muut näytteessä havaitut yhdisteet ja niiden pitoisuudet olivat tavanomaisina pidettä-
viä. Näytteen VOC-emissiot viittaavat alkalisen kosteuden aiheuttamaan materiaalivaurioon. 
 

5. VALOKUVIA 

 
 

Kuva 1 
Pohjakerroksen keittiön lattiassa vanha 
tarkastusluukku, josta selvä ilmayhteys si-
säilmaan  
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Kuva 2 
Pohjakerroksen tilojen levyseinäraken-
teissa havaittiin vanhoja tiivistämättömiä 
rakenneavauksia 

 
 

Kuva 3 
4. vaiheessa tehdyn osan ulkopuolen 
maanpinnan muotoilut ovat kohti raken-
nusta ja perusmuuriin ei ole asennettu 
vedeneristystä, nurkka-aluetta lukuun ot-
tamatta 

 
 

Kuva 4 
Rakennuksen asfaltoiduilla piha-alueilla 
rakennuksen perusmuurissa on vede-
neristys 
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Kuva 5 
Koulurakennuksen ulkoseinässä havaittiin 
vesivuotojälkiä liikuntahallin välisen ka-
toksen kohdalla 

 
 

Kuva 6 
Vesikatto oli paikoin heikossa kunnossa, 
kuva tikkaiden vanhasta avonaisesta kiin-
nikkeen kohdasta 

  

http://www.pts-kiinteistotekniikka.fi/index.php


 RAPORTTI  14.09.2015 
 Sisäilmatutkimus 
 Koulutie 5  Sivu 25 (27) 
 

Yhtiön toiminimi Puhelin E-mail  
PTS-Kiinteistötekniikka Oy + 358 (0)10 322 0900 etunimi.sukunimi@pts.fi  
Posti- ja käyntiosoite Telekopio URL Y-tunnus 
Laukaantie 4 (Grafila) + 358 (0)10 322 0909 www.ptskt.fi 1809947-5 
40320 JYVÄSKYLÄ 

6. ARVIOINTI JA TOIMENPIDE-EHDOTUS 

Tehtyjen tutkimusten perusteella tutkittu rakennus on toteutettu neljässä eri rakennusvaiheessa ja 
kohdetta on peruskorjattu vuonna 1985 käytössä olleiden asiakirjojen perusteella. Tämä tekee koh-
teesta haastavan tutkimuksen sekä mahdollisen korjauksen kannalta. Rakennuksen pohjakerroksen 
ulkoseinät ovat peruskorjauksen tarpeessa, sillä niiden eristeenä käytetyissä sementtilastuvillalevy 
kerroksissa havaittiin kosteudesta aiheutuneita mikrobivaurioita. Pohjakerroksen alapohjan sement-
tilastuvillalevystä otetussa näytteessä havaittiin myös suurina pitoisuuksina mikrobi- ja bakteerikas-
vustoa. 
 
Ruokalatiloissa havaittu kosteuspoikkeama johtuu todennäköisesti lattiarakenteeseen maaperästä 
nousevasta kosteudesta. Kosteus on siirtynyt ylöspäin vaurioittaen tilan linoleum-mattoa. Muotti-
laudoitus oli aistinvaraisesti vaurioitunut ja epäpuhtaudet pääsevät siirtymään rakenneliitosten 
kautta sisäilmaan. 
 
Pohjakerroksen tiloissa havaittiin myös tiivistämättömiä ulkoseinien rakenneavauksia sekä alapoh-
jassa tarkastusluukkuja joiden kautta on mahdollista siirtyä epäpuhtauksia sisäilmaan. 
 
Ylempien kerrosten ulkoseinärakenteet poikkeavat suuresti toisistaan, riippuen missä rakennusvai-
heessa ne on tehty. Kokonaisuutena ulkoseinärakenteet ovat peruskorjauksen tarpeessa. 4. vai-
heessa tehdyltä ensimmäisen kerroksen puurakenteiselta seinäosalta otetuissa materiaalinäytteissä 
havaittiin suurina määrinä homeseinikasvustoa, kuten myös kolmannen kerroksen puurakenteisessa 
seinässä. Lisäksi 1. ja 2. vaiheen ulkoseinissä on käytetty eristeenä hiiltä, jossa havaittiin poikkeavan 
suurina pitoisuuksina bakteereja. Käytettyjen rakenneratkaisujen vuoksi ulkoseinien korjaaminen on 
työlästä. 
 
Puukoolatun ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenteen mikrobinäytteissä ei havaittu juuri 
lainkaan poikkeavaa mikrobikasvustoa. Rakenne on vanha ja eristetilaa on erittäin paljon, joten voi-
daan pitää hyvin todennäköisenä että jossain kohdin rakenteessa on vauriota. Eristetilassa on va-
paata ilmatilaa, jossa mahdolliset epäpuhtaudet voivat kulkeutua pitkiäkin matkoja. Lisäksi seinä-lat-
tialiitokset eivät ole tiiviitä, joten näiden kautta epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan. Puuraken-
teisten välipohjarakenteiden tekninen käyttöikä on lopuillaan, joten niiden peruskorjaus on perustel-
tua. 
 
Rakennuksen tilojen ilmanvaihto oli aistinvaraisesti tarkasteltuna tyydyttävässä kunnossa, eikä sen 
toiminnassa havaittu merkittäviä puutteita. Laitteiston tekninen käyttöikä alkaa olemaan tiensä 
päässä ja sen uusiminen on suositeltavaa mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. 
  
Kiinteistön vesikate on välttävässä kunnossa ja yläpohjatiloissa tehtyjen havaintojen perusteella kat-
teessa on aikojen saatossa tapahtunut vuotoja, jotka ovat vaurioittaneet rakenteita. Sadevesijärjes-
telmät ovat havaintojen perusteella tyydyttävässä kunnossa. Maanpintojen muotoilut ovat pääsään-
töisesti riittävät, mutta pohjakerroksen liikuntahallin puolelle perusmuuriin ei ole asennettu vede-
neristystä, jonka seurauksena perusmuuri joutuu kovalle kosteusrasitukselle. Kosteus on jo vaurioit-
tanut ulkoseinän sementtilastuvillalevyjä. 
 
Rakennuksen kokonaisvaltainen korjaus on suositeltavaa. Korjaus on suunniteltava kokonaisuutena. 
Ulkoseinien korjaaminen luotettavasti vaatii suurella osin vähintään julkisivumuurauksen purkami-
sen. 1-vaiheen osalla seinässä on kaksi erillistä eristekerrosta, jonka vuoksi rakenteen korjaaminen ei 
välttämättä ole mahdollista. 
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Lyhyen ajan korjaustoimenpiteet 
Lyhytaikaisena toimenpiteenä voidaan tehdä rakenteiden tiivistyskorjauksia, joilla voidaan estää epä-
puhtauksien pääsy sisäilmaan.  
 
Luokkatiloissa sijaitsevat kotelorakenteet ja lisälämmöneristys on purettava, jotta niiden taakse jää-
vät rakenneliitokset ja läpiviennit voidaan tiivistää. Rakenteiden liitokset (ikkuna-seinä ja lattia-seinä) 
ja läpiviennit on tiivistettävä. Puurakenteisten seinärakenteiden tiivistäminen on tehtävä kauttaal-
taan koko seinärakenteeseen. Tiivistettyihin seinärakenteisiin tehtävät kiinnitykset on tiivistettävä 
erikseen. 
 
Ruokalatilassa alapohjarakenteen linoleum-pinnoite on poistettava ja lattia on epoksoitava ja raken-
neliitokset tiivistettävä. 
 
Vesikatolla on suositeltavaa käydä tarkastamassa peltikate mahdollisten reikien varalta sekä korjata 
muutkin pienet puutteet välittömästi. 
 
Edellä mainitut toimenpiteet ovat tarkoitettu sisäilman laadun lyhytaikaiseen parantamiseen niin, 
että tiloja voidaan käyttää turvallisesti varsinaisen korjauksen aloittamiseen saakka. 
 
Korjausten yhteydessä on otettava huomioon rakenteiden mahdollisesti sisältämä asbesti. Kartoituk-
sen yhteydessä havaittiin useita rakenteita, jotka sisältävät mahdollisesti asbestia. Mikäli rakenteita 
lähdetään purkamaan, on kohteeseen tehtävä erillinen haitta-ainekartoitus ennen purkutöiden aloit-
tamista.  

7. KÄYTETYT MITTALAITTEET JA TULKINNAT 

MITTAUSKALUSTO: 
HMI 41 Näyttölaitteen aiheuttama enimmäisvirhe +20 °C:ssa: 
Kosteus ± 0,1 % RH 
Lämpötila ± 0,1 °C 
 
HMP 41, HMP 42, HMP 44 tai HMP 46 mittapään aiheuttama enimmäisvirhe + 20 °C:ssa: 
± 2 % RH (0-90 % RH) 
± 3 % RH (90-100 % RH) 

 
HMP40S mittapään ja HM40 mittalaitteen tarkkuus: 
Suhteellinen kosteus ± 1,5 % RH (0-90 % RH) 
Lämpötila ± 0,20 °C 
 
Mittapäät on kalibroitu heinäkuussa 2014. 

 
Pintakosteusosoitin GANN Hydromette RTU 600, mittapää B 50 
Asteikko: 
tiili / höyrykarkaistu kevytbetoni: alle 50 = normaali kosteus > 50 = kohonnut kosteus 
betoni: alle 80 = normaali kosteus > 80 = kohonnut kosteus 
levyrakenne / puu: alle 40 = normaali kosteus > 40 = kohonnut kosteus 
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LIITE 3 27.08.2015 
Pohjakuvat  
Laaksolan koulu 1(4) 

 

 

Pohjakerros 

 

 

 
Näytteessä on mikrobivaurio 

 
Rakenneavaus 

 
Näytteen VOC-pitoisuudet ovat poikkeavat 

 
Näytteessä ei ole mikrobivauriota 

 
Eristetilamittaus 

 
Näytteen VOC-pitoisuudet ovat tavanomaisena pidettävät 

M# RA# V# 

M# EM# V# 

M1 M3 M2 V1 

M4 M5 M7 M6 M8 M9 
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RA4 
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EM3 

EM4 
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1. kerros 

 
 

 
Näytteessä on mikrobivaurio 

 
Rakenneavaus   

 
Näytteessä ei ole mikrobivauriota 

 
Eristetilamittaus   

M# RA# 

M# EM# 

M10 

M11 

M12 

RA9 

RA12 

RA10 

RA8 

RA7 

RA8 

RA13 

EM9 

EM8 
EM6 

EM10 

EM7 

EM11 



 

LIITE 3 27.08.2015 
Pohjakuvat  
Laaksolan koulu 3(4) 

 

 

2. kerros 

 

 

 
Näytteessä on mikrobivaurio 

 
Rakenneavaus   

 
Näytteessä ei ole mikrobivauriota 

 
Eristetilamittaus   

M# RA# 

M# EM# 

M14 M13 

M15 

M16 

M17 

RA14 RA15 

RA19 

RA18 

RA17 

RA16 

RA20 

RA21 

EM15 

EM14 

EM13 



 

LIITE 3 27.08.2015 
Pohjakuvat  
Laaksolan koulu 4(4) 

 

 

3. kerros 

 

 

 
Näytteessä on mikrobivaurio 

 
Rakenneavaus   

 
Näytteessä ei ole mikrobivauriota 

 
Eristetilamittaus   

M# RA# 

M# EM# 

M18 

RA22 

EM16 EM18 
EM17 

EM19 




