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1 Johdanto 
 
1.1 Projektiryhmä 

 
Olli Inkinen Projektipäällikkö 
Jarkko Kemppi LVI-asiantuntija 
Ari Liljasto  Rakennetekniikka-asiantuntija 
Pirjo Lasanen Rakennetekniikka-asiantuntija 
 
 

1.2 Työn tavoitteet 
 

Tainionkosken koulu on Imatran kaupungin omistama rakennus ja osassa koulurakennusta on havaittu 
sisäilmaongelmia. Ongelmat keskittyvät lähinnä voimistelusalisiipeen ja muutamiin muihin tiloihin. Pro-
jektiryhmän tavoite on selvittää, mistä koetut sisäilmaongelmat näissä tiloissa johtuvat ja ohjeistaa tar-
vittavat korjaus-/jatkotoimenpiteet sekä tehdä altistumisen arviointi. 
 
 

1.3 Kohteen taustatiedot 
 

1.3.1 Kohdetiedot 
 

Työn tilaaja Imatran YH-Rakennuttaja Oy 
  Jyri Honkasalo 
  Esterinkatu 10 
  55100 Imatra 
 
Kohde  Tainionkosken koulu 
  Juskunmäenkatu 24 
  55400 Imatra 
 
Kohteen käyttöönottovuosi on 1963. Rakennuksessa on tapahtunut huoneistopalo 20.4.2003. Huoneis-
topalo oli voimistelusalisiiven 0. kerroksen asunnossa. Samaisessa voimistelusalisiivessä oli 10.4.2010 
vesikattopalo, josta aiheutui mittavat vesivahingot. Sammutusvettä käytettiin palokunnan ilmoituksen 
mukaan noin 200 m3. 
 
Kiinteistön omistajan edustajalta saamien tietojen mukaan voimistelusalisiivessä on tehty seuraavia 
muutoksia: 

 
− 1. kerroksen koulukeittiön muutos kotitaloustilaksi v. 1986 
− 0. kerroksen kotitaloustilan peruskorjaus v. 2003  
− 0. kerroksen asunnon (huoneistopalo) muutos ryhmätilaksi v. 2003 
− 0. kerroksen kotitaloustilan muutos nuorisotilaksi v. 2012 
− 1. kerroksen kotitaloustilan muutos musiikkiluokaksi vesikattopalon jälkeisten korjaustöiden yhtey-

dessä 
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1.3.2 Aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja toimenpiteet 
 

Rakennukseen on kohdistettu tutkimustoimenpiteitä ja joista on kirjoitettu raportit. Tätä sisäilmasto-
selvitystä tehtäessä oli käytettävissä Raksystems Anticimex Insinööri Oy:n raportti. Raportissa suositel-
tuja korjaustoimenpiteitä tai lisätutkimuksia ei ole tehty. Muiden selvitysten pohjalta tehdyistä toimen-
piteistä ei ole tietoa. 
 
Kohteesta tehdyt selvitykset: 
 
- Kuntotutkimus  8.6.2011 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy 
- Tarkastuskertomus  21.4.2011 Imatran seudun ympäristötoimi 
- Homekoiraraportti  13.4.2011 Homekoirat Sagulin Ky 
- CO2-mittaustaulukoita  xx.9.2010 Tekijästä ei tietoa 
- Sisäilmanäytteiden mikrobianalyysit 9.2.2010 Nablabs Imatra 
- Työsuojelutarkastusraportti 6.5.2009 Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri  
 
 

2 Havainnot 
 

2.1 Rakennustekniikka 
 

2.1.1 Riskirakenteiden kartoitus piirustuksista 
 

Käytössä oli arkkitehti- ja rakennepiirustuksia. Piirustusten perusteella rakennus on tyypillinen aikakau-
tensa edustaja ja tässä kohteessa havaitut riskirakenteet ovat: 
  
− Putkitunneli, tunnelin seiniä/pohjaa ei ole lämmöneristetty rakenteen ulkopuolelta, sisäilman kos-

teus voi tiivistyä lämpimänä vuodenaikana tunnelin viileisiin seiniin. 
 

− Alapohjan kaksoislaattarakenne, alempi betonilaatta on valettu suoraan soran päälle ilman alapuo-
lista lämmöneristettä, lisäksi alemman betonilaatan yläpinnassa on kosteuseristys, jonka yläpintaan 
sisäilman kosteus voi tiivistyä lämpimänä vuodenaikana ja vaurioittaa betonilaattojen välissä olevaa 
lämmöneristettä. 
 

− Maata vasten olevat kellarin seinät, jotka on lämmöneristetty sisäpuolelta, lisäksi betoniseinän si-
säpinnassa on kosteuseristys, jonka sisäpintaan sisäilman kosteus voi tiivistyä lämpimänä vuoden-
aikana. 
 

− Kellarin kantavat väliseinät lähtevät anturan päältä ilman kosteuskatkoja, maaperän kosteus voi 
nousta seinärakennetta pitkin ja aiheuttaa pinnoitevaurioita seinän alaosissa, jos pinnoite on liian 
tiivis. 
 

− Kaksoisbetonilaattavälipohjarakenne on tiloissa, joissa alapuolinen tila on/on ollut kylmä tai viileä. 
Yläpuolisen tilan sisäilman kosteuden tiivistyminen kylmään betonilaatan yläpintaan on mahdollis-
ta. 
 

− Rakennuksen betonisokkelin maanpinnan yläpuolella on sisäpuolelta kosteuseristetty, lisäksi tuule-
tusrakoa ei ole. Sisäilman kosteus voi tiivistyä kosteuseristyksen sisäpintaan ja vaurioittaa läm-
möneristettä. 
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− Ulkoseinärakenne on tiili 130 - villa 80 - tiili 130 ilman tuuletusrakoa, sisäilman kosteus pääsee ra-
kenteeseen ja kertyy ulomman tiilen sisäpintaan, jos sisäverhous on vesihöyryä läpäisevä. Viistosa-
de läpäisee tiiliverhouksen saumat. Lämmöneristeen vaurioituminen ulkopinnasta on mahdollista. 
 

− Ikkunapalkki, rakenteessa ei ko. kohdassa ole lämmöneristettä ollenkaan, sisäilman kosteus voi tii-
vistyä rakenteen kylmään pintaan. 
 

− Yläpohjan ja ulkoseinän liittymät, vähäinen lämmöneristepaksuus. 
 

− Yläpohjan lämmöneriste on kantavan betonilaatan ja palopermannon välissä. Sammutusvedet ovat 
kastelleet lämmöneristeet. 
 

− Mahdolliset haitta-aineet: asbesti ja kreosootti. 
 
 
 
2.1.2 Kohteessa tehdyt havainnot 
 

 
Ulkopuoli 

 
Kohteen tutkiminen aloitettiin kiertämällä rakennus ulkopuolelta. Sokkelia ja sokkelin vierustoja ei voitu 
kaikilta osin tarkastaa lumipeitteen vuoksi. Vesikattoa ei tarkastettu lumipeitteen vuoksi. Kierroksella 
tehtiin seuraavat havainnot: 
 
− Sokkelin pinnoite oli paikoitellen irronnut. 

 
− Sisäpihan puolella oli havaittavissa kosteuden aiheuttamaa rapautumaa, sekä pinnan raudoitusta 

havaittavissa vesipostin läheisyydessä. 
 

− Tiiliverhouksessa oli halkeamia joka puolella rakennusta, mahdollisesti aiheutunut kantavien raken-
teiden painumisesta (kuva 1). 
 

− Betonirakenteissa oli jonkin verran halkeamia, mahdollisesti aiheutunut perustusten painumisesta 
(kuva 2). 
 

− Pihan puolella nykyisen musiikkiluokan yläosa oli tummunut, mahdollisesti sisäilman kosteus tiivis-
tyy tiilen kylmään sisäpintaan. 
 

− Iv-koneen tuloilmasäleikkö oli lähes ummessa lumen vuoksi (kuva 3). 
 

− Liikuntasalin vesikattorakenteet on uusittu ja olivat sekä sisä- että ulkopuolisilta osin hyväkuntoisia. 
 

− Osa ikkunoista oli huonokuntoisia ja ikkunan vesipellit kaatoivat sisäänpäin. 
 

− Osa ikkunoista oli uusittu ja olivat hyväkuntoisia. 
 

− Iv-muutoksissa käyttämättä jääneitä ulkoseinillä olevia raitisilmaventtiileitä oli peitetty peltilevyillä. 
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Kuva 1. Tiiliverhouksessa halkeama. Kuva 2. Betonisokkelin halkeama. Kuva 3. IV-koneen tuloilmasäleik-

kö on luminen. 
 
 
 
Sisäpuoli 
 
Sisäpuolisessa tarkastelussa havaittiin pintakosteudenosoittimella poikkeavaa kosteutta alakerran kan-
tavan seinän vierustoilla. 
 
Kierroksella tehtiin seuraavat havainnot:  
 
− Kosteuden aiheuttamia pinnoitteen vaurioita havaittiin kellarin keskiosalla kantavan tiiliseinän ala-

osassa. Lisäksi samoissa tiloissa oli uusittu ko. väliseinän vieressä muovimattoja (tilat 066 – 067) 
(kuva 4). 
 

− Kellarin seinien alaosissa oli paikoitellen havaittavissa vanhoja kosteuden aiheuttamia jälkiä, jotka 
oli maalattu päälle. 

 
− Tiloissa, joissa oli alaslaskettu akustokatto, akustovillalevyt olivat pinnoittamattomat sekä sivureu-

noilta että yläpuolelta. Tilassa 037 sekä sen viereisessä tilassa 038 oli kattoon liimattu akustolevyt, 
joiden reunat olivat pinnoittamattomat. Lisäksi ko. tiloissa oli nähtävissä kosteuden aiheuttamia 
muutoksia (kuva 5) katon vinolla osalla sekä ko. kohdin suoralla katto-osalla. Tilassa 038 oli havait-
tavissa poikkeava mahdollisesti kreosoottiin viittaava haju. Tilan lattia on koolattu puulattia, jonka 
pintamateriaalina oli filmivaneri. 
 

− Pesutilojen seinä- ja lattialaatat olivat hyväkuntoiset todennäköisesti alkuperäiset. Seinien ja latti-
oiden vesieristyksestä ei ole tietoa. Ko. aikakauden kiinnitys- ja saumalaasteissa on tyypillisesti as-
bestia (kuva 6). Laatoituksessa havaittiin kopoja laattoja. 
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Kuva 4. Tiiliväliseinän alaosassa 
kosteuden aiheuttamaa maalin 
kupruamista, matto on uusittu 
osittain 

Kuva 5. Katossa liimattua akustole-
vyä, jonka reunat ovat pinnoittamat-
tomat. Nähtävissä kosteuden ai-
heuttamia jälkiä. 

Kuva 6. Pesutilojen laattapinnat.  

 
 
− Iv-konehuone on osittain pinnoitettu kanaverkolla suojatulla mineraalivillalla (kuva 7).  

 
− Osa putkiston eristeistä on uusittu nykyaikaisiksi, mutta esim. kantikkaat iv-kanavat on eristetty as-

bestilla.  
 

− Asbestieristeet näyttivät olevan ehjät, mutta lattialla kattilahuoneessa 088 rikkalapiossa näytti ole-
van purettua asbestieristettä (kuva 8). Kattilahuoneessa oli ovi ylös ja ulos johtavaan kuiluun. Kui-
lun pohja oli täynnä jätettä (kuva 9). Kuilun ovi oli lovettu, oven eristeenä on mahdollisesti asbesti-
kuitua sisältävää materiaalia.  
 

− Iv-konehuone sekä kattilahuone olivat epäsiistit. 
 

− Putkikanaaleihin päästiin sekä iv-konehuoneesta että kattilahuoneesta. Putkikanaalien lattialla oli 
paikoitellen rakennusjätettä. Osassa kanaalin seinien putkiläpivientejä oli nähtävissä vesivalumajäl-
kiä (kuva 10). Osassa läpivientejä oli nähtävissä alkuperäisiä putkieristeitä, jotka olivat rikkonaisia. 
Ko. eristetyypissä on tyypillisesti käytetty asbestieristettä aaltopahvin alla (kuva 11). 
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Kuva 7. Iv-konehuoneen seinä-
pinnoitus. 

Kuva 8. Rikkalapio roskineen. Kuva 9. Kuilun pohja. 

 

 . 
Kuva 10. Vesivalumajälkiä kanaalin seinässä läpiviennin kohdalla. 

 
Kuva 11. Alkuperäsitä rikkonaista putkieristettä kanaalissa. 

 
 
 

− 1. kerroksen aulassa avoimesta liikuntasaumasta tuli voimakas ilmavirta sisäänpäin (kuva 12). Sa-
man tilan palo-oven seinän sisäinen ”säilytyspaikka” havaittiin hyvin pölyiseksi, avoin tila jatkui 
alaspäin ja kuilun pohja oli hyvin roskainen ja pölyinen. Tarkastushetkellä tilasta ei havaittu ilmavir-
tausta käytävään päin. 
 

− Voimistelusalin näyttämön alustila toimii tuolien säilytyspaikkana, tila oli hyvin pölyinen. 
 



Sivu 9 / 18 
 

− Voimistelutilan ja varaston liukuvälioven tilasta havaittiin selkeää ilmavirtausta huonetiloihin päin. 
Välioven onkalotilassa havaittiin olevan myös suojaamatonta mineraalivilla eristettä. 
 

− Musiikkiluokassa oli ilmanpuhdistin käytössä. Tilassa oli luukku alapuoliseen vajaan metrin korkui-
seen tyhjään tilaan. Tila oli muuten siisti, mutta putkien suojapaperit olivat tummuneet, mikä voi 
viitata mikrobivaurioon. Suojapapereiden kunto voidaan tarvittaessa varmistaa materiaalinäyttein.  
Alapuolisen tilan liittymiä ja läpivientejä viereisiin tiloihin oli tiivistetty polyuretaanivaahdolla. Mu-
siikkiluokan ulkoseinässä on vesiposti, jonka kohdalla sokkelissa on havaittavissa kosteuden aiheut-
tamaa rapautumista. 

 
− Musiikkiluokan viereisessä tilassa, jossa oli mm. wc-tiloja oli nähtävissä seinissä halkeamia (kuva 13) 

ja wc:n katossa kosteuden aiheuttamaa pinnoitevauriota (kuva 14)  
 
 

   
Kuva 12. Aulan liikuntasauma. Kuva 13. Halkeama seinässä. Kuva 14. Kosteusjälkiä katossa. 

 
 
 

− 2. krs tekstiilityön työluokassa 107 - 108 havaittiin katossa kosteuden aiheuttamia jälkiä (kuva 15).  
 

− 2. krs käytävällä 132 oli nähtävissä kosteuden aiheuttamaa maalin irtoamista (kuva 16). 
 

− 2. krs uuden pienen iv-konehuoneen 144 alaslasketun katon yläpuolella yläpohjassa oli nähtävissä 
kosteuden aiheuttamaa värimuutosta (kuva 17). 

 
− Em. tilojen yläpohjaan ei ollut kulkua tai näköyhteyttä. 

 
− Yläpohjien lämmöneriste on kantavan betonilaatan ja palopermannon välissä. Tämän tarkastuksen 

yhteydessä ei saatu selvitettyä, onko tulipalon jälkeen tehdyissä toimenpiteissä rakenteessa ollut 
lämmöneriste poistettu vai onko rakenne vain kuivattu. 
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Kuva 15. Kosteusjälkiä katossa. Kuva 16. Kosteusjälkiä katossa. Kuva 17. Kosteusjälkiä katossa. 

 
 
 
2.1.3 Tehdyt tutkimukset ja tulokset 
 
 

Riskikartoituksen ja tehtyjen havaintojen perusteella kohteesta tehtiin rakenneavauksia ja otettiin ma-
teriaalinäytteitä. Materiaalinäytteet otettiin teknisen työn luokan 053 ulkoseinän valesokkelista maan-
pinnan tasolta sekä kuvataideluokan 037 maanvastaisen seinän alaosasta. Molemmat näytteet olivat 
lämmöneristeenä käytetystä mineraalivillasta. Molemmissa otetuissa materiaalinäytteissä todettiin 
epäily mikrobikasvusta. Suoraviljelymenetelmällä voidaan mitata materiaalinäytteessä esiintyviä elinky-
kyisiä mikrobeja. 
 
Otettujen näytteiden lisäksi kellarissa tehtiin rakenneavaus entisen tekstiili-varaston 091 maanvastai-
seen seinään. Kotitalousluokan entinen kylmiön 067 kohta on avattu 2014. Tuolloin kaksoisbetonilaat-
tarakenteesta on poistettu tojalevyt, tojalevyt on korvattu 50 mm:n eps:llä ja päälle on valettu 80 mm 
pintalaatta. 
 
Tekstiilivaraston seinässä avauskohdassa ei havaittu lämmöneristettä, betoniseinän sisäpinnassa on pi-
kieristys ja sisäpuolella on verhomuuraus. Rakenteessa ei havaittu poikkeavaa hajua tai värimuutoksia.  
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2.2 LVI-järjestelmät 
 
2.2.1 Ilmanvaihto 
 
2.2.1.1 Käyttöikä ja suunnitteluarvot 
 
 

Ilmanvaihtokoneiden, kanavien ja päätelaitteiden uusimistarve ei yleensä johdu mekaanisesta kulumi-
sesta vaan määräysten ja ohjeiden sekä tilamuutosten ja tilojen käyttötarkoitusten muutoksista. Van-
hoilla laitteilla ei saavuteta nykyvaatimuksia, joten koneet, kanavat ja päätelaitteet joudutaan uusi-
maan.  

 
− Kohteen ilmanvaihtojärjestelmä on pääosin alkuperäinen ja se on jo käyttöikänsä päässä.   

 
− Länsisiipeen on lisätty uusi tuloilmakone (TF 1.1).  
 
 

 
2.2.1.2 Kohteessa tehdyt havainnot 
 
 

− Länsisiiven (juhlasalisiiven)pohja- sekä 1.kerrokseen vaikuttavat tuloilmakoneet, huippuimurit sekä 
ilmanvaihdon päätelaitteet ovat pääosin alkuperäiset.  
 

− Länsisiiven ilmanottokoneiden tuloilmasäleikkö oli lumessa (kuva 3). 
 

− Osa ilmavaihtokanavista oli osittain vuorattu asbestilla kanavan ulkopuolelta. 
 

− Iv-kanavassa puhaltimen jälkeen havaittiin avointa villapintaa sekä puunlehtiä, pölyä ja roskaa (ku-
va 18). 
 

− Kanavassa havaittiin kosteuden aiheuttamia jälkiä (kuva 19). 
 

− IV-koneiden suodattimet olivat hyvin likaiset analyysin (kuva 20). 
 

− Tuloilmakoneen TF 1.1:n suodattimet olivat lumiset. 
 

− Länsisiivessä on osittain tulpattu alkuperäiset korvausilmaventtiilit. Tilalle on asennettu tuloilmako-
ne (TF 1.1) tuomaan korvausilmaa pohja- ja 1. kerroksen tiloihin. Tuloilma tuodaan käytäville, josta 
se ohjautuu käytävän puoleisten korvausilmaventtiilien kautta tiloihin. Tuloilmakoneen asennus-
ajankohta ei ole tiedossa. 
 

− Suoritimme kohteessa pistokoeluonteisesti paine-eromittauksia rakennuksen sisä- ja ulkoilman vä-
lillä. Rakennus oli - 15…- 19 Pa alipaineinen luokkatiloissa ja – 5 … - 7 Pa alipainen käytävätiloissa.  
 

− Kiinteistössä on tehty tilamuutoksia, eikä käytössämme ollut kaikkia muutoskuvia.  
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Kuva 18. Tuloilmapuhaltimen jälkeen mm. avointa villa-
pintaa ja kuivaneita puunlehtiä.  

81318141 Kosteuden aiheuttamia jälkiä kanavassa. 

 

 

Kuva 20. Iv-koneen tuloilmasuodatin.  
 
 
 
2.2.1.3 Teknisen henkilökunnan haastattelun tulokset 
 

Teknistä henkilökuntaa ei haastateltu tämän tutkimuksen yhteydessä. 
 
 
 

2.2.2 Käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmä 
 
 
2.2.2.1 Käyttöikä ja suunnitteluarvot 
 

Vesi- ja viemärilaitteiden tekninen käyttöikä on 30 – 50 vuotta.  
 
 
2.2.2.2 Kohteessa tehdyt havainnot 
 

Kohteen vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmät ovat pääsääntöisesti alkuperäiset, joten ne ovat tulleet 
käyttöikänsä päähän.  
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2.2.2.3 Teknisen henkilökunnan haastattelun tulokset 
 

Ennen kartoitusta haastateltiin rakennuksen vahtimestaria, jolla on paras käsitys rakennuksen kunnos-
ta. Vahtimestarin mukaan nykyisin suurin epäkohta on kellarikerroksessa oleva kosteuden nousu väli-
seinärakenteeseen. Hänen mukaan salaojajärjestelmä on kuvattu ja siinä on havaittu ongelma. Salaoja-
järjestelmän toimimattomuuden johdosta kellarikerroksen alapohjarakenne on ollut kosteusalueella, 
mutta ongelma on sittemmin korjattu. Kosteutta kuitenkin nousee edelleen väliseinärakenteeseen tilo-
jen 066, 067 ja 076 käytävän vastaisilla tiiliväliseinissä. 
 
Kellaritilassa suoritetulla pintakosteusmittauksella havaittiin väliseinärakenteen olevan vielä kosteus-
alueella.  
 
 
 

2.3 Sisäilman olosuhteet 
 

Sisäilman olosuhteita (T 0C, RH-% ja CO2) ei mitattu kohteessa, koska rakennus on varsin vähäisellä käy-
töllä. Rakennus on kooltaan varsin iso ja sen käyttöaste on nykyään noin 10 – 20 %, tämän johdosta 
olosuhdemittauksille ei ollut perusteita. 
 
 

3 Koettu sisäympäristö 
 
3.1 Sisäilmastokyselyn tulokset 
 

Kohteessa ei tehty rakennuksen käyttäjille sisäilmastokyselyä. 
 
 
3.2 Tilojen käyttäjien haastattelut 
 

Kohteessa ei tehty käyttäjien haastattelua. 
 
 
4 Johtopäätökset 

 
4.1 Rakennustekniikka 
 

Tällä tutkimuksella, on pyritty selvittämään, tutkimuksen kohteena olevan koulurakennuksen sisäilman 
laatuun vaikuttavia tekijöitä. Nyt suoritetulla sisäilmaston riskikartoituksella voitiin osoittaa rakennuk-
sen olevan sisäilmastollisesti ja rakenneteknisesti moniongelmainen koulurakennus. 
 
Rakennus on rakennettu ajalla, jolloin yleisesti rakennusmateriaaleissa oli käytetty asbestia ja muita ny-
kyisin määritettyjä haitta-aineita, kuten esimerkiksi kreosoottia tai kivihiilitervaa. 

 
Tutkittu rakennus on aiemmin kärsinyt kahden tulipalon seurauksena poikkeuksellisesta kosteusrasi-
tuksesta. Viimeisimmässä liikuntahallin kattopalossa (10.4.2010) käytettiin sammutusvettä noin 200 m3, 
joka on kuormittanut kellarikerroksen tiloja erittäin paljon. Sammutusveden pääsy rakenteisiin ja ka-
naaleihin on luonut edellytykset mikrobikasvustolle kaikkialle rakenteisiin.  
 
Kohteen kellarikerroksessa avattiin kivirakenteita kuivaporauksella neljästä riskirakennekohdasta, joista 
kahdesta otettiin materiaalinäyte eristeen sisäpinnasta. Tulosten mukaan eristeissä on epäily mikrobi-
kasvusta. Sisäilmaa heikentävänä tekijöinä voidaan tutkimusten perusteella pitää putkikanaalin, lattia-
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rakenteiden ja ulkoseinärakenteiden liitoskohdissa olevia ilmayhteyksiä, jotka johtavat sisätiloihin. Nä-
mä ilmayhteydet mahdollistavat epäpuhtaan ilman virtaamisen rakenteista sisätiloihin.  

 
Yksittäisten materiaalinäytteiden tulosten johdosta, ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä rakentei-
den kosteus-/mikrobivaurioituneisuudesta. Rakennuksen historian ja analysoitujen tuloksien mukaan, 
voidaan kuitenkin osoittaa rakenteissa olevan vahvoja viitteitä laajempien kosteus- ja mikrobivaurioi-
den osalta.  
 
Rakennukseen on kohdistunut palokuormaa kahteen otteeseen. Rakenteiden kantavuuden tarkastuk-
sesta tulipalojen jälkeen ei ole tietoa. Eri rakenteissa eri puolilla rakennusta useissa kohdissa oli havait-
tavissa rakenteiden liikkumisesta aiheutuneita halkeamia. 
 
Näiden seikkojen johdosta tulee rakennuksessa suorittaa ennen korjaus-/muutostyöhön ryhtymistä 
kattava asbesti- ja haitta-ainetutkimus, jolla voidaan varmistaa ja luokitella käytettyjen rakennusmate-
riaalien terveyttä uhkaavat riskit. 

 
 
4.2 LVI-tekniikka 
 

Tehtyjen havaintojen ja tutkimusten perusteella järjestelmä tulisi uusia kaikilta osin. Välitöntä haittaa 
aiheuttaa pinnoittamattomien mineraalivillaeristeiden sijaitseminen iv-laitteiden sisäpuolella. 

 
Koulurakennuksen palo-osastointi on toteutettu paloluokitetuilla liukuovilla. Liukuovien onkalot havait-
tiin olleen erittäin epäpuhtaita. Rakennuksessa tapahtuvien paine-eromuutosten johdosta on riskinä, 
että ovionkaloista voi siirtyä epäpuhdasta ilmaa käytäville ja sitä kautta luokkatiloihin ilmanvaihdon 
mukana. 

 
 
4.3 Altistumisen arviointi 
 

Altistumisen arviointi tehdään Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti ensisijaisesti rakennus- ja 
taloteknisten kuntotutkimus- ja sisäilmastoselvitysten tulosten perusteella /1/. Taulukot kaikkine mää-
ritelmineen löytyvät em. Työterveyslaitoksen ohjeesta. Tässä lausunnossa esitetään arvioitikriteerit ot-
sikkotasolla: 
 
1. rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi (taulukko 1) 
2. ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot (tauluk-

ko 2) 
3. ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun (taulukko 3) 
4. altistumisolosuhteiden arviointi (taulukko 4) 
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Taulukko 1. 
1. Rakenteessa ei ole mikrobivauriota 
2. Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita 
3. Rakenteessa on laajoja mikrobivaurioita 
4. Rakennuksessa on useita mikrobivaurioituneita rakenteita ja korjauslaajuus on merkittävä 

useassa rakennusosassa 
 

Taulukko 2. 
1. Ei ilmavuotoreittejä epäpuhtauslähteistä sisäilmaan 
2. Yksittäisiä/vähäisiä ilmavuotoreittejä rakenteiden tai ympäröivien tilojen kautta sisäilmaan 
3. Ilmavuotoreitit rakenteissa tai epäpuhtauslähteestä ovat toistuvia 
4. Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat toistuvia ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai 

rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis 
 
Taulukoiden 1 ja 2 arvioinnit yhdistettynä. 

 
Rakenne 

Altistumisen arviointi, 
mikrobivauriot 
(taulukosta 1) 

Altistumisen arviointi, 
ilmayhteys 
(taulukosta 2) 

Yläpohjarakenne, liikuntasalin kohta 
- kaksoisbetonilaattarakenne, lämmöneriste 
välissä, riskirakenne 
- sammutusvesiä 
- kantava rakenne betonia 

3 1 

Yläpohjarakenne, muu rakennus 
- rakenne alkuperäinen 
- kantava rakenne betonia 
- rakenteen alapuolella nähtävissä kosteuden 
aiheuttamia jälkiä 

3 3 

Ulkoseinärakenne 
- tiili-villa-tiili, riskirakenne, kosteutta rakentee-
seen sekä sisä- että ulkopuolelta 
- sammutusvesiä 

2 
 

3 
 

Sokkelirakenne 
- valesokkeli, ulkopuoli betonia, sisäpuoli tiiltä, 
riskirakenne 
- sammutusvesiä 
- materiaalinäytteessä epäily mikrobikasvusta 

3 3 
 

Kellarin maanvastaiset seinät 
- lämmöneriste rakenteen sisäpuolella, ulkosei-
nän sisäpinnassa kosteuseriste, riskirakenne 
- sammutusvesiä 
- materiaalinäytteessä epäily mikrobikasvusta 

3 2 
 

Alapohjarakenne 
- betoni-toja-betoni, alemman betonilaatan alla 
ei lämmöneristettä, mutta kosteussulku, riskira-
kenne 
- sammutusvesiä 

3 3 

Putkitunneli 
- kosteuden tiivistyminen seinän ja alapohjan 
pinnoille 
- vesivuotojälkiä läpivientien kohdilla 

3 3 
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Taulukko 3.  
Oikein mitoitettu ja toimiva 
ilmanvaihtojärjestelmä edistää 
hyvää sisäilmaston laatua 

Huonokuntoinen, toimimaton tai väärin mitoitettu ilmanvaihto-
järjestelmä voi heikentää sisäilmaston laatua 

 Ilmanvaihtokonehuone, iso  
- pinnoittamatonta mineraalivillaa seinien äänenvaimennusver-
houksena 
- ilmanvaihtokoneen sisäpuolella pinnoittamatonta mineraalivil-
laa 
Kattilahuone, isoja iv-kanavia ko. tilassa 
- iv-kanavia pinnoitettu asbestimassalla 
- pinnoitetuissa iv-kanavissa oli nähtävissä kosteuden aiheutta-
mia värimuutoksia 
- lattialla ja käyttämättömänä olevan kuilun pohjalla roskaa ja 
purkujätettä  
 

 Ilmanvaihtokonehuone, pieni 
- ulkoseinän liittymässä avointa villapintaa 
-suodattimissa lunta 

 
Taulukko 4.  

Haitallinen altistuminen  
Haitallinen altistuminen epätodennäköistä 
Haitallinen altistuminen mahdollista 
Haitallinen altistuminen todennäköistä 
Haitallinen altistuminen erittäin todennäköistä 

 
 
Tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella haitallinen altistuminen on todennäköistä. Rakennuk-
sessa on useita riskirakenteita, joiden kosteusrasitusta on lisännyt kiinteistössä tapahtuneet tulipalot ja 
niiden sammutusvedet. 

 
Rakennuksessa havaittiin ilmavuotoreittejä riskirakenteista sisäilmaan, lisäksi yhdessä tilassa havaittiin 
mahdollisesti kreosoottiin viittaava hajuhaitta. Ilmanvaihtojärjestelmissä on kuitulähteitä ja todennä-
köisesti mikrobilähteitä.  

 
Kiinteistössä havaittiin muutamassa kohdassa pinnoittamatonta rikkonaista asbestieristettä. 

 
Kiinteistössä havaittiin merkittäviä haitallista altistumista aiheuttavia tekijöitä. Kiireellisimmät ja mah-
dollisimman toimenpiteitä aiheuttavat havaitut asbestikuitulähteet ja madollinen kreosootti. 
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5 Suositukset 
 

Rakennus on tullut lähes kaikilta osiltaan elinkaarensa päähän.  
 
Suositellaan haitta-ainekartoituksen tekemistä välittömästi. Haitta-ainekartoitus on tehtävä ennen sii-
vous, raivaus yms. toimenpiteitä. 
 
Rakennuksen kunto voidaan varmistaa ottamalla useampia materiaalinäytteitä riskirakenteiden eri 
kohdista kuin myös kohdista, joissa havaittiin pintakosteudenosoittimella poikkeavaa kosteutta. 
 
Rakennuksen rungon kantavuus suositellaan varmistettavaksi tutkimuksin. 
 
Rakennus vaatisi toimiakseen täydellisen peruskorjauksen ja sen yhteydessä suositellaan riskirakentei-
den muuttamissa rakennusfysikaalisesti toimiviksi:  
 
− Korjaus tulisi aloittaa salaojien, sadevesien poiston sekä sokkelin kunnostuksella.  

 
− Alapohjan kaksoislaattarakenne puretaan pois ja vanhaa täyttöä poistetaan −> uuden betonilaatan 

alle lämmöneriste sekä kapillaarikato, vaihtoehtoisesti voisi selvittää mahdollisuutta alapohjan kap-
selointiin  
 

− Kellarin maanvastaiset seinien sisäpuolen verhomuuraukset, lämmöneristeet ja kosteussulut pure-
taan pois −> maanvastaiset seinät kosteus- ja lämmöneristetään ulkopuolelta 

 
− Ulkoseinä vaatisi julkisivun purkamisen, eristeen kunnon tarkastamisen, tuulensuojan asentamisen 

sekä uuden julkisivumateriaalin asentamisen.  
 

− Valesokkelit lämmöneristeineen puretaan pois −> rakenne muutetaan tuulettuvaksi, lämmöneris-
teet uusitaan, rakenteen sisäpuolen tulee olla vesihöyryn- ja ilmanpitävä 
 

− Runkorakenteita tulisi pienessä määrin vahvistaa esimerkiksi hiilikuiduttamalla sekä halkeamille 
suositeltaisiin injektointia tai ejektointia. 
 

− Vesikattojen kuntoa ei voinut tarkastaa lumipeitteen vuoksi. Sisääntulo-osan yläpohjarakenteeseen 
ei ollut kulku- tai näköyhteyttä, mutta paikoittain oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia jälkiä ala-
kattorakenteissa. Yläpohjaan tulisi tehdä kulkuaukko ja tarkastaa rakenteet. Kuitenkin kosteuden 
aiheuttamat jäljet edellyttävät korjaustoimenpiteitä yläpohja/vesikattorakenteessa. 
 

− Vesikaton rakenne ja kunto tulisi selvittää liikuntasalin kohdalta. 
 
− Korjaustöiden suuruuden vuoksi suositellaan tekemään vertailulaskelma korjausten suhteesta uu-

disrakenteeseen. 
 
Välittömiä toimenpiteitä tulisi tehdä ilmanvaihto kanavien puhdistamiseen. 
 
Suositellaan uusimaan LVIS-tekniikka kaikilta osin. 
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6 Tiedote henkilökunnalle 
 

Henkilökunnalle tehdään tiedote, jossa kerrotaan nyt tehtyjen tutkimusten ja selvitysten tulokset. Tie-
dote jaetaan noin viikkoa ennen tiedotustilaisuutta. Näin pyritään antamaan henkilökunnalle riittävästi 
aikaa tutustua aiheeseen sekä miettiä ja pohtia valmiiksi kysymyksiä, jotka voidaan esittää tiedotustilai-
suudessa. Tiedotustilaisuudessa pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. 
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1. Tulosraportti RM2016-163, Mikrobioni Oy 
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raportti RM2016-163

Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Koulurakennus

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 17.3.2016. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 18.3.2016 ja viljelty 18.3.2016.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (viite: Asumisterveysopas 2009). Homeet tunnistettiin
mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

TULOKSEN TULKINTA:
Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa sekä Työterveyslaitoksen julkaisemia tuloksia
(Reiman ym. 1999).

tulosmerkintä tulkinta tulos elatusalustalla
<mr ei mikrobikasvua

materiaalissa
- tulos alle menetelmän määritysrajan

+ ei mikrobikasvua
materiaalissa

- vähän mikrobeja, sienten pesäkemäärä alustalla <50 
- bakteerien pesäkemäärä alustalla <75 
- <10 sädesienipesäkettä 
- korkeintaan 1 indikaattorisieni yksittäisenä pesäkehavaintona

++ epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

- vähintään 2 indikaattorisientä, tai yksi indikaattorisieni > 50 %
kokonaispesäkemäärästä
- sädesienipesäkemäärä 10-20

+++ selvä mikrobikasvu
materiaalissa

- paljon mikrobeja, sienten pesäkemäärä alustalla >50 
- bakteerien pesäkemäärä >75 
- sädesienipesäkemäärä >20

Suoraviljelymenetelmän tulos vastaa Asumisterveysoppaan (2009) laimennossarjanäytteiden tulostulkinnan
ohjearvoja siten, että suoraviljelytuloksissa +++ merkintä vastaa homeiden ja hiivojen kokonaispitoisuuden osalta
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pitoisuutta yli 10 000 pmy/g, bakteerien kokonaispitoisuuden osalta pitoisuutta yli 100 000 pmy/g ja sädesienien
osalta pitoisuutta yli 500 pmy/g. Merkinnät ++ tai + vastaavat pitoisuuksia alle edellä mainittujen
laimennossarjamenetelmän ohjearvojen, jolloin tarkastelussa on huomioitu erityisesti myös mikrobilajisto.

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.

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

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

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
1., , Tekninentyö. seinän alaosa vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

2., , Kuvataide D0. seinän alaosa vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Kuopiossa, 1.4.2016

Teija Meklin

Mikrobioni Oy
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ANALYYSITULOKSET:
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
< mr = alle määritysrajan
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorit tähdellä.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on lisäksi ilmoitettu havaittu pesäkemäärä.

Näyte: 1., , Tekninentyö. seinän alaosa (tutkimustunnus: RM160824)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä ++ ++ Kokonaismäärä +
*Aspergillus versicolor +(6) +(11) muut bakteerit +
Penicillium sp. + + *sädesienet <mr
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +(5)
*Aspergillus sydowii +(2) +(3)
*Tritirachium sp. +(1)

Näyte: 2., , Kuvataide D0. seinän alaosa (tutkimustunnus: RM160825)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + ++ Kokonaismäärä +
*Aspergillus versicolor +(30) muut bakteerit +
Penicillium sp. + + *sädesienet <mr
Aspergillus sp. +
steriilit +

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

Asumisterveysopas. Asumisterveysohjeen soveltamisopas. Ympäristö ja Terveys-lehti 2009.

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

Rakenneavaus
lattiasta

Materiaalinäyte 1

Liite 2

Lasanen
Kynä

Lasanen
Konekirjoitusteksti
Kosteutta

Lasanen
Viiva    

Lasanen
Tekstiruutu
Hajuhaitta tilassa

Lasanen
Viiva    



Kosteutta
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