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Tiivistelmä

• Kuntotutkimuksessa tarkasteltiin 1950-luvulla rakennetun ja 1970-
luvulla laajennetun koulurakennuksen kuntoa ja rakenteita sekä 
arvioitiin sisäilman olosuhteita

• Suurimmat rakennuksen kuntoon ja sisäilmasto-olosuhteisiin 
heikentävästi vaikuttavat tekijät ovat mikrobivaurioituneet 
rakennusmateriaalit sekä rakennuksen kellaritilat, jossa on 
kosteusvaurioita ja poikkeavia hajuja

• Rakennuksessa on materiaaleja, joissa on käytetty PAH(16)-yhdisteitä 
ja asbestia



Aineisto

• Koulurakennus

• Rakennusvuosi 1950

• Laajennus 1975

• Kerroslukumäärä: 3+kellari

• Kerrosala 4113 m2

• Tilavuus 18603m3

• Korjauksia ja laajennuksia välillä 

1975 – 2012

• Tiili/betonirunko

• Tiili/villa/tiili ulkoseinärakenne

• Koneellinen ilmanvaihto 



Tutkimusmenetelmät

• 29 kpl rakenneavauksia

• 25 kpl materiaalin mikrobinäytettä 

• 10 kpl VOC-materiaalinäytteitä 

• 8 kpl VOC-ilmanäytteitä 

• 8 kpl mineraalivillakuitujen laskeumanäytteitä 

• 2 kpl täyttömaiden rakeisuusnäytteitä

• LVI järjestelmien kuntoarvio

• Olosuhdeseuranta kahden viikon mittausjaksolla
• Paine-ero
• CO2-pitoisuus
• Suhteellinen kosteus ja lämpötila

• Asbesti- ja haitta-ainekartoitus



Rakenteet: alapohjat

• Alapohja-avauksia 10 kpl

• Maanvastaisia betonirakenteita
• Kellarissa myös vanhoja kanaaleita



Rakenteet: ulkoseinät

• Alkuperäisellä osalla kantavana ulkoseinänä tiilimuuraus, jossa 
paikoittain korkkieriste. 

• Vuonna 1975 tehdyillä laajennusosilla on tuulettumaton tiili/villa/tiili-
ulkoseinärakenne



Rakenteet: välipohjat

• Alalaattapalkistoja, joissa kutterieristeet, sahanpurua, hiekkaa 130 
mm – 500 mm riippuen avauskohdasta

• Käytävillä ja luokkahuoneissa eri rakenteet



Rakenteet: väliseinät

• Alkuperäisellä osalla väliseinät ovat joko tiili-, kevytbetoniharkko- tai 
betonirakenteisia. Pääosin kuitenkin betonirakenteisia. Myös vanhoja 
ulkoseiniä

• Matalalla 70-luvun laajennusosalla väliseinät ovat tiilimuurattuja, 
jotka lähtevät oman anturan päältä



Rakenteet: yläpohja

• Huopakate

• Aluslaudoitus

• Tuuletustila

• Mineraalivilla 200 - 250mm 

(matalalla osalla lisäeristeenä selluvilla 200 mm)

• betoni



Julkisivut, ikkunat ja ulko-ovet



Sisätilat 

• Sisäpinnat kerroksissa ja luokissa hyvässä kunnossa

• Kellarikerroksessa kosteusvaurioita, tunkkaisuutta, öljyn hajua, 
mikrobiperäistä hajua
• Ilmareitit kerroksiin

• Pistorasioista kreosootin 

hajua



Tutkimuksesta saatuja tuloksia

• Alapohjissa, ulkoseinissä ja välipohjissa viitteitä mikrobivaurioista

• Kuituanalyysejä 8 kappaletta, joista yhdessä ylittyy toimenpideraja

• VOC-analyyseissä ylittyy toimenpideraja auditoriossa materiaali- ja 
ilmanäytteessä molemmissa

• Ulko- ja sisäilman välinen paine-ero -2…-5 Pascalia alipaineinen

• CO2 – pitoisuudet pysyivät mitatuissa tiloissa alle 900ppm

• Auditoriosta mitatut lämpötilat ovat hetkittäin liian alhaisina. Muissa 
mittauspisteissä lämpötilat pysyvät asumisterveysasetuksen 545/2015 
toimenpiderajojen sisäpuolella



Kosteusmittaukset



LVI-järjestelmät

Käyttövesi- ja viemäriverkostot:

• Rakennuksessa on valurauta- ja muoviviemärit

• Käyttövesiputket ovat pääosin alkuperäisiä

• Lattiakaivot ovat muovisia. Kellaritiloissa valurautakaivoja

Lämmitysjärjestelmä ja lämpöjohdot:

• Kiinteistössä on kaukolämpö

• Lämmitysputket teräsputkia, saneerauksessa käytetty sinkittyjä Kompress-hiiliteräsputkia

• Lämmitysventtiilit uusittu

Ilmanvaihto:

• Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin uusia, liikuntasalin kone käyttöikänsä lopussa

• Päätelaitteet ovat vielä hyvässä kunnossa



Altistumisolosuhteiden arviointi

• Tutkimuksesta saatujen tulosten ja aistinvaraisten havaintojen 
perusteella rakennuksen haitallinen olosuhde on seuraavanlainen:

• Kellarikerros lämmönjakohuoneen alue – Erittäin todennäköinen

• Muut kellaritilat – Todennäköinen

• Matala laajennusosa – Mahdollinen

• Maanpäälliset kerrokset alkuperäinen osa – Todennäköinen 



Johtopäätökset

• Julkisivut huonossa kunnossa

• Rakennuksessa useita erilaisia rakenteita

• Materiaalin mikrobinäytteissä viitteitä mikrobivaurioista

• VOC-näytteissä ei suuria pitoisuuksia lukuun ottamatta auditoriota

• Kuitulaskennassa yhdessä tilassa toimenpiderajan ylitys

• Käytetty rakennusmateriaaleja joissa PAH(16)-yhdisteitä ja asbestia

• Olosuhdeseurannassa hyvät tulokset

• Kosteusmittauksissa korkeita kosteuksia, etenkin väliseinien ja 
ulkoseinien lähellä



Toimenpide-ehdotukset

• Peruskorjauksessa tehtävä laajoja rakenteellisia korjauksia sekä 
tiivistyskorjauksia

• LVI-järjestelmien osalta joudutaan tekemään huoltokorjauksia ja 
laitteiden uusimisia



Kiitos

• Kysyttävää?


