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Koulurakennuksen sisäilmakorjausten
onnistumisen varmentaminen ja sisäilman
laadun mittaukset

TAUSTAA
Koulurakennus on jaettu kolmeen osaan. Kaksikerroksinen Arakennus on rakennettu vuonna 1954 ja sen kerrosala on 816 m2.
Vuonna 1963 on rakennettu erillinen yksikerroksinen B-rakennus,
jonka kerrosala on 951 m2. B-rakennus on liitetty vanhimpaan
rakennusosaan vuonna 1999 rakennetulla C-rakennuksella, jonka
kerrosala on 990 m2.
Vuosien varrella koulun sisäilman laatua on epäilty.
Koulurakennuksessa on suoritettu useita kuntotutkimuksia vuosien
2001 – 2015 välillä. Tutkimuksissa on keskitytty pieniin osa-alueisiin,
joiden perusteella on suoritettu korjauksia.
Tehdyistä kuntotutkimuksista ja korjauksista huolimatta koulun
käyttäjien sisäilmaa koskeva huoli kuitenkin jatkui, joten kunta päätti
tilata laajat rakenteiden ja sisäilman kuntotutkimukset koko koululle.

KUNTOTUTKIMUS
Kuntotutkimus käsitti koulurakennusten A, B ja C sisäilmaston teknisen
kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennusten
sisäilmaan vaikuttavien rakenteiden kunto useiden eri tutkimusmenetelmien
avulla ja määrittää vaurioituneille tai puutteellisille rakenneosille korjaustapa.
Kuntotutkimuksen sisältö:
•
rakennusten rakenteiden kunnon tarkastus visuaalisesti
•
kaikille rakennusten rakenteille suoritettiin rakenneavaukset, joista määritettiin rakenteiden
rakennekerrokset ja vauriot
•
lattioiden kosteusmääritykset pintaosoittimilla.
•
kosteuspitoisuuden mittaukset porareikämittauksilla
•
kattorakenteiden kantavien rakenteiden ja eristeiden tarkastus yläpohjan tuulettuvasta tilasta
•
ikkunoiden tilkkeiden tarkastukset
•
mikrobianalyysit rakennuksen rakenteiden materiaalinäytteistä
•
asbestimääritystä rakenteiden materiaaleista
•
PAH-määritystä rakenteiden materiaaleista
•
kuitumäärityksiä 14 vuorokauden pölylaskeumanäytteistä
•
pölymäärityksiä pyyhintänäytteistä tuloilmakanavien suulta
•
VOC-määrityksiä luokkahuoneiden ilmasta
•
BULK-määrityksiä materiaalinäytteestä
•
sisäilman olosuhdemittaukset (lämpö, kosteus ja CO2-pitoisuus) mittaukset kahden viikon ajan
•
rakennuksien ulkovaippa-, alapohja- ja yläpohjarakenteiden tiiveystarkastus ja vuotoreittien paikannus
merkkikaasulla ja merkkisavulla

KUNTOTUTKIMUS
Kuntotutkimuksen perusteella koulurakennuksessa havaittiin:
• vaurioita ja puutteita julkisivuissa ja sokkelissa sekä rakoja eri
rakenneosien rajapinnoissa
• puutteita maanvastaisten seinien vesieristyksissä
• puutteita rakenneosien tiiveyksissä vaurioituneissa rakenneosissa
• puutteita ulkovaipparakenteiden ja yläpohjan tuuletuksessa
• osassa rakennusmateriaalien mikrobitutkimuksissa havaittiin
toimenpiderajoja ylittäviä mikrobipitoisuuksia

KORJAUSSUUNNITTELU
Kuntotutkimusten perusteella koulurakennukselle suunniteltiin seuraavia
sisäilmaan vaikuttavia korjaustoimenpiteitä:
• rakenteiden tiivistys ja kapselointikorjauksia
• vaurioituneiden materiaalien uusimisia
• julkisivujen paikkakorjauksia ja elastisen saumojen uusimiset
• salaojien uusiminen ja maanvastaisten seinien vesieristys
• julkisivujen ja yläpohjan tuuletuksen tehostaminen

KORJAUSTEN JÄLKEISET TUTKIMUKSET
Laadunvarmistuskokeet aloitettiin noin kolmen kuukauden kuluttua korjausten jälkeisten
rakennussiivouksen valmistuttua. (Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: opas
ongelmien selvittämiseen, Kansanterveyslaitokset julkaisuja. C. 2/2008.) Sinä aikana
rakennusaikainen pöly on laskeutunut ja poistunut ilmanvaihdon sekä tehostetun siivouksen
myötä.
Tutkimusohjelma:
• sisäilman mikrobimääritykset talviolosuhteissa 6-vaiheimpaktorilla (Andersen-keräin)
kaikissa luokkahuoneissa sekä osassa luokkahuoneissa toistettiin mikrobimääritykset
joululoman aikana ilmapuhdistajien ollessa suljettuina.
• mikrobimääritykset 2- ja 6-viikon pölylaskeumanäytteistä sekä osassa luokkahuoneissa
toistettiin kahden viikon pölylaskeuman mikrobimääritykset joululoman aikana
ilmapuhdistajien ollessa suljettuina.
• seitsemän kappaletta kuitumäärityksiä 14 vuorokauden pölylaskeumanäytteistä.
• pölymääritykset pyyhkäisynäytteistä luokkahuoneiden tasopinnoilta, IV-järjestelmästä ja
käytävän alaslaskettujen kattojen yläpuolelta sekä teippinäytteiden suoramikroskopointi
• kolme kappaletta VOC-määrityksiä luokkahuoneissa
• rakennuksen painesuhteiden mittauksia verrattuna ulkoilmaan. A- ja B-rakennuksen
painesuhteita mitattiin oleskelutiloista suhteessa kellari- ja tuulettuvaan ryömintätilaan.
• sisäilman olosuhdemittaukset (lämpö, kosteus ja CO2-pitoisuus) mittaukset
luokkahuoneissa.

TULOKSET
Teolliset mineraalikuidut ja pölyt:
• Kahden viikon pölylaskeumasta määritettynä havaittiin vain B-rakennuksen yhdessä
luokkahuoneessa toimenpiderajan ylitys teollisten mineraalikuitujen pitoisuudessa
(0,3 kuitua / cm2), mutta uusintanäytteen pitoisuus täytti asetuksen
toimenpiderajavaatimukset (0,1 kuitua / cm2).
• Tuloilmakanavien suilta otetuissa näytteissä esiintyi vähän teollisia kuituja, kuten
myös luokkahuoneiden tasopinnoilla.
• Tasopintojen ja IV-järjestelmien pyyhintänäytteissä oli havaittavissa runsaasti erilaisia
pölyjä, kuten esimerkiksi rakennusmateriaali- ja karkeaa ulkoilmapölyä.

Näytteessä havaittujen pölyhiukkasten
pitoisuudet ilmoitettiin kolmiasteisella
asteikolla perustuen silmämääräiseen
arvioon: sisältää vähäisiä määriä (+),
sisältää kohtalaisesti (++), sisältää
runsaasti (+++). Teollisten
mineraalikuitujen pitoisuudet ilmoitettiin
painoprosentteina.

TULOKSET
Olosuhteet:
• Hiilidioksidipitoisuuksissa havaittiin käytön aikaista nousua, mutta asetuksen
(545/2015) toimenpiderajat eivät ylittyneet. Luokkahuoneiden lämpötiloissa havaittiin
vaihtelua. Osassa tiloissa lämpötilat olivat vuodenaikaan nähden tyypillisellä tasolla ja
osassa lämpötilan toimenpiderajat alittuivat.
• Mitattujen tilojen suhteelliset kosteudet olivat vuodenaikaan nähden tyypilliset ja ilma
oli pakkaskauden aikana kuivaa.
Luokassa 203 hiilidioksidipitoisuudet
nousivat kuormituksen aikana
800 - 900 ppm.
Lämpötila on ajoittain alle
toimenpiderajan ja pitkänajan
mittauksessa lämpötilan keskiarvo
on 0,6 ˚C toimenpiderajan alapuolella.
Suhteelliset kosteudet olivat vuodenaikaan nähden tyypilliset.
Huoneilma oli pakkaskauden aikana
erittäin kuiva
CO2(ppm)
Lämpötila(°C)
Suht. kosteus(%RH)

Maks
Pvm
1051 8.12.2016
22,6 9.12.2016
35,6 26.11.2016

Min
380
17,3
12,4

Pvm
26.11.2016
5.12.2016
7.12.2016

Ka
443
19,4
24,3

TULOKSET
VOC-pitoisuuksien määritys ilmasta:
• VOC-mittausten perusteella sisäilman VOC-pitoisuudet olivat alhaisia.
Tila

Sisäilman TVOCpitoisuus, µg/m³

T177

40

T176

8

T175

80

2-Metyylibutaani
µg/m³

2-Etyyli-1heksanoli µg/m³

2,3 (28%)

Fenoli µg/m³

1,4 (17%)

Bentsaldehydi
µg/m³

1,8 (22%)

13 (16%)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m3.
Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m3.
Poikkeuksena ovat yhdisteet 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti, 2-etyyli-1-heksanoli ja naftaleeni, joiden
toimenpideraja on 10 µg/m3 ja styreeni, jonka toimenpideraja on 40 µg/m3.

TULOKSET
Paine-erot:
• Paine-eromittausten perusteella A-rakennuksen luokkahuoneet ovat pääosin
ylipaineisia suhteessa ulkoilmaan. Esikoulun paine-ero muuttuu hetkellisesti
alipaineiseksi, jolloin A-rakennuksen kellaritila muuttuu ylipaineiseksi suhteessa
esikouluun maanantai-aamuisin noin kuuden tunnin ajaksi.
• B-rakennuksen luokkahuoneiden ilmanvaihto toimii viikonloppuisin ja ilta- ja yöaikaan
puoliteholla ja opetusaikana täydellä teholla. Luokkahuoneet ovat täydellä teholla
alipaineisia ja puoliteholla luokkahuoneet muuttuvat ajoittain ylipaineiseksi.
• B-rakennuksessa tuulettuva alapohja on voimakkaasti alipaineinen suhteessa
sisätilaan.

TULOKSET

B-rakennuksessa tuulettuva alapohja on voimakkaasti alipaineinen
suhteessa sisätilaan. A-rakennuksessa kellaritilat ovat pääosin
alipaineisia suhteessa esikouluun, mutta mittausaikana kellaritilat
muuttuvat hetkellisesti (maanantai aamuisin) ylipaineisiksi suhteessa
esikouluun.

TULOKSET
Sisäilman mikrobit
Talviaikaan koulurakennuksesta otettujen sisäilmanäytteiden tulkintakriteerien
yhteenveto.
Tutkittava koulu,
(nätteiden pitoisuus)
Ei yli 50 cfu/m3 tuloksia
Mediaani 4 cfu/m3
47% näytteistä ”nolla”
tuloksia

Vaurioton rakennus,
(näytteiden pitoisuus)
Enintään muutama yli 50
cfu/m3
Mediaani alle 12 cfu/m3

Viittaa vaurioon,
(näytteiden pitoisuus)
Useita 50 – 200 cfu/m3

Useita ”nolla” tuloksia, 25%

Harvoja ”nolla” tuloksia

Mediaani yli 20 cfu/m3

•

Koulurakennuksesta
otetuissa
näytteissä
mediaani
oli
molemmilla
3
näytteenottokerroilla 4 ja pitoisuudet eivät nousseet yli 50 cfu/m missään tilassa.

•

Alle määritysrajan olevia tuloksia oli ensimmäisellä näytteenottokerralla 47 %, jolloin
näytteiden määrä oli 15 kappaletta. Vaurioitumattomassa koulussa on tavallista,
että jopa 25 %:ssa näytteitä pitoisuudet jäävät alle määritysrajan.

TULOKSET
Rakennuksen sisäilman mikrobit ja pölylaskeumanäytteet:
•
•

Sisäilmanäytteiden osalta rakennuksen sienisuvustot ovat tavanomaiset ja määrät
alhaiset. Näytteissä esiintyi yksittäisiä indikaattorimikrobeja.
Rakennuksen pölylaskeumanäytteissä on tavanomaisia sisäilmassa esiintyviä
mikrobilajikkeita sekä yksittäisiä pesäkkeitä home- ja kosteusvaurioindikaattori
mikrobilajikkeista.

A-rakennus

B-rakennus

C-rakennus

TULOKSET
A-rakennus

Pölylaskeumanäytteet

B-rakennus

TULOKSET
Sisäilman mikrobit ja pölylaskeumanäytteet:
• Verrattaessa ennen korjausta otettuja näytteitä korjausten jälkeen
otettuihin sisäilma- ja pölylaskeumanäytteisiin havaittiin A- ja Crakennuksen pölylaskeuman osalta lajiston vähenemistä sekä
keskimääräisesti pesäkemäärien vähenemistä.
• B-rakennuksen sisäilmanäytteiden osalta ei havaittu merkittäviä
muutoksia verrattaessa ennen korjausta otettujen näytteiden tuloksia
korjausten jälkeen otettuihin näytteisiin. On huomioitava että
molemmilla näytteenottokerroilla ovat näytteiden mikrobipitoisuudet
alhaiset ja pitoisuudet alittavat sekä asetuksen (545/2015)
toimenpiderajat että KTL, Koulurakennusten kosteus- ja
homevauriot: Opas ongelmien selvittämiseen, suositukset.

JOHTOPÄÄTÖKSET
•

•

•

•

•

Korjausten jälkeisten sisäilman laadunvarmistustutkimusten perusteella
koulurakennusten sisäilma on tyydyttävässä kunnossa ja tehtyjen mikrobitutkimusten
(sisäilma ja pölylaskeuma) pitoisuudet eivät ylitä asetuksen (545/2005) annettuja
toimenpiderajoja eikä KTL:n, Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: Opas
ongelmien selvittämiseen, suosituksia.
Näytteissä esiintyvien yksittäisten home- ja kosteusvaurioindikaattori
mikrobilajikkeiden alkuperää ei voitu tutkimusten perusteella paikallistaa. Mahdollisia
lähteitä on useita.
Pyyhintänäytteiden perusteella rakennuksessa on runsaasti rakennusmateriaalipölyä,
runsaasti karkeaa ulkoilmapölyä tasopinnoilla ja IV-laitteistoissa sekä runsaasti
tavanomaista huonepölyä tasopinnoilla.
Alaslaskettujen kattojen yläpuolisten IV-järjestelmien päältä otetussa teippinäytteestä
mikroskopoitiin n. 70 näkökenttää, joissa havaittiin sieni-itiöitä 1-3 kpl/näkökenttä sekä
yksittäisiä sienirihmastoja n. 10 näkökentässä. Näytteessä oli myös epäpuhtauksia,
kuten esim. kuituja ja hyönteisten jäämiä. Lisäksi näytteessä oli runsaasti
tunnistamattomia erikokoisia mustia palluroita, jotka saattavat olla
siitepölyä tms.
IV-järjestelmän sisältä otetussa teippinäytteestä mikroskopoitiin n. 30 näkökenttää,
joissa havaittiin yksittäisiä sieni-itiöitä/näkökenttä sekä sienirihmastoa n. 1
näkökentässä. Näytteessä oli myös epäpuhtauksia, kuten esim. kuituja. Lisäksi
näytteessä oli jonkin verran tunnistamattomia erikokoisia mustia palluroita, jotka
saattavat olla siitepölyä tms.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Mikrobinäytteissä esiintyvät yksittäiset kosteusvaurioindikaattori mikrobilajikkeet ovat
lähtöisin korjaustyön aikaisesta rakennuspölystä, jota havaittiin pyyhintänäytteissä runsaasti
ja IV-putkistoista, jonka sisällä havaittiin runsaasti erilaisia pölyjä. Oppilaiden ja opettajien
liikehdinnän mukana lattialle laskeutuneessa pölyssä olevat mikrobit ja muut epäpuhtaudet
nousevat takaisin ilmaan. Välituntien jälkeen ulkoilmasta kulkeutuu ihmisten mukana
sisäilmaan mikrobeja ja epäpuhtauksia koulun metsämäisestä piha-alueesta sekä ympärillä
olevilta maanviljelykseen tarkoitetuilta pelloilta.

SUOSITUKSET
•

Suosittelemme teippaamaan kaikki alakattojen yläpuoliset putkistoeristeiden
liitoskohdat alumiinipintaisella teipillä sekä tiivistämään kaikki läpiviennit
luokkahuoneiden ja käytävän välillä. Teippauksen avulla vähennetään teollisten
mineraalikuitujen irtoamista putkieristeistä ja kulkeutumista sisäilmaan.
• IV-laitteistojen puhdistamista, ilmamäärien tarkastusta suhteessa käyttäjien
lukumäärään sekä säätämään rakennuksen paine-erot lievästi alipaineiseksi
• Lämmitysjärjestelmän tasapainottamista vastamaan annettuja suosituksia.
• Kaikkien korjaustöiden jälkeen suosittelemme koulurakennukselle huolellista
siivousta sekä suosittelemme samalla siivoamaan käytäväosuuksien alaslaskettujen
kattojen yläpuoliset alueet.
• Suosittelemme käyttämään siivouksen ohjeistuksessa Työterveyslaitoksen
julkaisemaa ohjetta, Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja
homevauriokorjausten jälkeen.
• IV-säätötöiden jälkeen on suositeltavaa varmistaa A-rakennuksen kellaritilan ja
esikoulun välinen painesuhde, koska tehtyjen mittausten perusteella kellaritila muuttui
hetkellisesti ylipaineiseksi.
• Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden määrittämiseen suosittelemme käyttämään
Teknillisen korkeakoulun julkaisemaa ohjetta, Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden
tarkastusohje.
Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti tehtyjen teho- ja homepölysiivouksen
jälkeen sisäilmanäytteissä esiintyvien mikrobien sekä teollisten kuitujen määrät vähenee
rakennuksen sisäilmassa ja parantavat omalta osaltaan sisäilman laatua.

