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Tiivistelmä 

Tutkimuksen kohteena on Kiimingissä sijaitseva Jokirannan koulu. Koulurakennus käsittää neljä ra-
kennusosaa (A-D). A-rakennusosa on valmistunut vuonna 1980 ja kyseinen rakennusosa on päätetty 
purkaa kohteeseen aikaisemmin tehtyjen tutkimuksien perusteella. Tämän kuntotutkimuksen kohteena 
on rakennuksen B-, C- ja D-osat ja tarkoituksena on selvittää kyseisten rakennusosien nykykunto ja 
korjaustarve. Rakennusosat ovat pääosin valmistuneet vuonna 1967 ja niitä on korjattu ja laajennettu 
1990-, 2000- ja 2010-luvuilla. Alapohjia on laajalti uusittu, ikkuna- ja julkisivurakenteita on korjattu, 
lähes kaikki sisäpinnat on uusittu ja vesikatto sekä yläpohja on myös kunnostettu. LVIS-tekniikka on 
uusittu lähestulkoon kokonaan.

Kohteeseen on viimevuosina tehty useita eri tiloihin kohdistuneita sisäilmatutkimuksia, vauriokartoituk-
sia ja näytteenottoja. Tutkimustuloksien perusteella yksittäisissä tiloissa rakenteita on paikoin korjattu 
ja tiivistetty. B-, C- ja D-osilta sisäilmasta otetut näytteet ovat olleet pääasiassa tavanomaisia. Laajem-
paa, rakenteellista kuntotutkimusta ei ole tehty.  

Ennen varsinaisia tutkimuksia suoritettiin käyttäjäkysely, jonka tarkoituksena oli selvittää käyttäjien 
tekemiä havaintoja kohteesta sekä saada lisäselvyyttä kohteessa havaittuihin sisäilmaongelmiin. Ky-
selyn perusteella kohteessa on viitteitä sisäilmaongelmista. Mahdolliset mikrobiperäiset ongelmat vai-
kuttaisivat painottuvat tietyille osin kiinteistöä ja vaikuttaisi siltä, että tiloissa aistitut viemäreiden hajut, 
lämpöviihtyvyysongelmat, mahdollisesti teolliset villakuidut sekä puutteet ilmanvaihdossa ovat myös 
ongelmana. 

Kohteeseen tehtyjen rakenteellisten tutkimuksien perusteella ongelmallisimmat rakennusosat sisäil-
man laadun kannalta ovat D-osan ”FYKE-siipi”, B-osan käytävä ja C-osan kellaritilat (korjaamattomat 
osat). Tutkimushavainnot tukevat hyvin käyttäjäkyselyssä esiin tulleita ongelmia. Ongelmana on muu-
tamissa kohdin olevat selkeät rakenteelliset vauriot, mutta pääosin ongelmat johtuvat puutteista sei-
nä/lattialiittymien sekä paikoin ikkunaliittymien tiiveydessä. Tiiveyspuutteista johtuen rakenteiden kaut-
ta tulee korvausilmaa sisälle ja sen mukana paikoin myös hajuja ja epäpuhtauksia. Ongelmien esiin-
tymiseen vaikuttaa merkittävästi painesuhteet (mm. ulko-olosuhteet) sekä IV-järjestelmien toiminta.  
Ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että kiinteistön ilman-
vaihtojärjestelmät ovat pääsääntöisesti tarkoituksen mukaisia ja järjestelmillä on vielä 5-10 vuotta 
(osalla vielä enemmän) keskimääräistä käyttöikää jäljellä. Järjestelmissä havaittiin kuitenkin monella 
osa-alueella puutteita sekä vikoja, jotka heikentävät järjestelmien toimintakuntoa ja voivat vaikuttaa 
näin ollen sisäilman viihtyvyyteen. Järjestelmissä havaittiin useita mahdollisia villakuitulähteitä, jotka 
voivat olla osasyynä käyttäjillä esiintyneeseen oireiluun. 
Kohteessa havaitut selkeät vauriopaikat rakenteissa on syytä korjata. Muilta osin rakenteisiin suositel-
laan kevyempiä, tiivistyskorjausluontoisia toimenpiteitä joiden tavoitteena on korjata havaittuja sisäil-
maongelmia ja saada jatkettua tilojen käyttöä. Myös LVI-tekniikan osalta suositellaan havaittujen epä-
kohtien korjaamista ja järjestelmien saattamista parhaaseen mahdolliseen käyttökuntoon. Seuraava 
peruskorjaus tilapintojen ja LVIS-teknisten laitteiden puolesta alkaisi olla ajankohtaista noin 10 vuoden 
kuluessa.  
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1 YLEISTÄ 

1.1 Yleistiedot kohteesta 
Kohde   Jokirannan koulu 

Jaarantie 4 
90900 Kiiminki 

Tilaaja / yhteyshenkilö  Oulun Kaupunki / Tilakeskus / Jarmo Järvelä 
Tarkastusajankohta:  22.12.2016 - 3.1.2017 
Tutkimuksen tekijät:  Inspecta Oy  

Henri Käyrä (rakenteet), puh. 040 1979 555 
Juha-Pekka Uusimäki (rakenteet) 
Veikko Pulkkinen (rakenneavaukset) 
Kari Krum (IV), puh. 040 7324 443 
Juho Korhonen (Putkistot), puh. 050 4366 242 
 
Myyntimiehenkuja 4   
90420 OULU   
etunimi.sukunimi@inspecta.com 
 
PEC Oy 
Jukka Annala, (sähköjärjestelmät), puh. 040 4153 869 
Jääsalontie 20 
90400 OULU 
jukka.annala@pec.fi 

1.2 Lähtötiedot ja ongelmakuvaus 
1.2.1 Perustiedot kiinteistöstä ja tehdyt korjaukset 

Tutkimuksen kohteena on Kiimingissä osoitteessa Jaarantie 4 sijaitseva koulurakennus. Koulu-
rakennus on valmistunut vuonna 1967 ja sitä on laajennettu ja peruskorjattu useampaan ker-
taan. Rakennus käsittää yhteensä 4 rakennusosaa (A-D, ks. kuva 1). Rakennuksen kerrosala 
on 6850 m2. 

 
 Kuva 1. Jokirannan koulu rakennusosat 
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A-osa on valmistunut vuonna 1980 ja samassa yhteydessä C-osalla sijaitsevaa ruoka-
laa/keittiötä on laajennettu. A-osa on päätetty purkaa ja se ei kuulu tämän kuntotutkimuksen si-
sältöön. 
B-, C- ja D-osat ovat alkuperäisiltä osiltaan valmistuneet vuonna 1967. Rakennusosille on tehty 
seuraavia toimenpiteitä: 

• 1987 Muutokset 
o D-osan entisiin lukion tiloihin tehtiin erityiskoulun luokkatilat. 

• 1991-1993 Perusparannus 
o Rakenteellisia ja LVIS-teknisiä korjaus- ja muutostöitä. Tarkempaa piirustusai-

neistoa ei ollut käytettävissä. 
• 2000 Sisäilmakorjaus   

o D-osan, ns. vanha  FYKE-siipi, mm. alapohjat uusittiin kokonaan. 
• 2001 Peruskorjaus  

o IV-korjauksia, keittiön asuntosiiven tilojen korjauksia 
• 2005 Peruskorjaus ja laajennus  

o Rakennettiin keskialueelle opettajien työtilat 
o Laajennus D-rakennusosan päätyyn 
o Keittiötä laajennettiin 

• 2012-2013 Liikuntasalin pukutilojen puoleisen päädyn peruskorjaus (C-osa). 
o Liikuntasalin käytävät ja pukutilat  
o Liikuntasalin lattia 

• 2013 Keittiön laajennus ja peruskorjaus (C-osa).  
 
Kohdekiinteistön rakennusrunko muodostuu pääasiassa pilari-palkki rakenteesta ja rakennuk-
sessa on tiettävästi maanvarainen anturaperustus. Alapohjat ovat maanvaraisia betonirakentei-
ta ja ulkoseinät pääosin kivirakenteisia ja lämmöneristeenä on mineraalivilla. Ylä- ja välipohjat 
ovat pääasiassa ylälaattapalkistoja. Rakennuksessa on harja/pulpettikattoa ja katteena on huo-
pa. Ikkunat ja ovet on pääosin uusittu peruskorjauksissa. 
Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä kaukolämpöverkostoon. Ra-
kennuksessa on koneellinen tulo-poisto ilmanvaihtojärjestelmä. Lämmitysmuotona on vesikier-
toinen patterilämmitys. Sähkö- ja televerkko on liitetty paikalliseen sähkö- ja teleyhtiön jakelu-
verkkoon, poiketen antennijärjestelmä (Harava-antenniverkossa). 
Mahdollisten korjauksien tai laajennuksien vaatimia rakennus- ja taloteknisiä muutostöitä rajoit-
taa nykyisen koulukiinteistön käyttö. Käyttökatko voidaan järjestää, maksimissaan kaksi kuu-
kautta, kesäloma-aikaan.  
 

1.2.2  Lähtötietoaineisto: 
• ARK-, RAK- ja LVIS-piirustukset A-rakennusosan rakentamisajalta (1979-1980) 
• Kuivatussuunnitelmat vuodelta 2000 ja 2001 
• ARK-, RAK- ja LVIS-piirustukset vuoden 2001 peruskorjauksesta  
• ARK-, RAK- ja LVIS-piirustukset vuoden 2005 peruskorjauksesta 
• ARK-, RAK- ja LVIS-piirustukset vuoden 2012 peruskorjauksesta 
• ARK-, RAK- ja LVIS-piirustukset vuoden 2013 laajennuksesta 
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1.2.3 Käytössä olleet aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: 
05.03.2008 Mikrobitutkimus, Oulun Sisäilmatutkimus Oy, 8 sivua 
Sisäilman mikrobinäytteitä 10 kpl eri tiloista, tulokset tavanomaisia. 
18.02.2009 Keittiön hajuhaitan selvittely, Kairitek Oy, 6 sivua. 
Aistinvaraisia tutkimuksia, pintakosteusmittaus ja mikrobinäyte sisäilmasta. Johtopäätöksissä 
hajuhaitan syyksi epäillään viemärin hajua. 
21.04.2011 Sisäilmatutkimukset, ISS Proko Oy, 73 sivua 
Työn tarkoituksena oli selvittää kaikki ne ongelmat rakennuksessa, jotka aiheuttavat käyttäjille 
sisäilmaoireilua. Tutkimukset koskevat pääosin A-rakennusosaa. Tiloihin tehty aistinvaraisia tar-
kasteluja, iv-selvityksiä, näytteenottoa sisäilmasta ja rakenteista.  
11.05.2011, Korjaustoimenpideaikataulu, Kiimingin kunta, 2 sivua,  
Alustava korjausaikataulu vuosille 2011 - 2013 
03.12.2012 Vahinkokartoitus, ISS, 7 sivua 
Teknisten tilojen Iv- koneiden patterit ovat jäätymisen seurauksena vaurioituneet ja aiheuttanut 
vesivahingon. 
09.01.2014 Hajuhaittaselvitys, ISS Oy, 3 sivua 
Rakennuksen D-osan wc-tiloissa ja niiden lähiympäristössä on esiintynyt ajoittain voimakasta 
viemärin hajua. Työn tarkoituksen oli selvittää hajun lähde ja mahdolliset korjaustoimenpiteet 
ongelman poistamiseksi. Tarkastuksessa havaittiin puutteita viemäriputkien tiiveydessä ja il-
mayhteyksiä kanaaleista sisälle. 
20.1.2014, Tutkimussuunnitelma, ISS Proko Oy, 5 sivua. 
Tutkimussuunnitelma koskien A-osan kellarin tutkimuksia (mikrobi- ja VOC-näytteet sisäilmas-
ta). 
11.12.2014 Vahinkokartoitus, Recover Nordic, 9 sivua 
Tuiskulumi pääsee ilmastointikammioon ja sulamisvesinä rakenteisiin. Havainnot koskevat B-
osaa. 
19.2.2014 Kuntoarvio. ISS Proko Oy, 42 sivua 
RAK ja LVIS-tekninen kuntoarvio ja PTS. 
26.09.2014 Merkkiainekoe, ISS Proko Oy 
A-osalla ilmavuotoja on selvitelty merkkiainekokein. 
17.4.2015, Korjausrakentamisen riskianalyysi, Prodeco Oy, 3 sivua. 
Selvityksessä listattu rakennusteknisiä riskejä ja käyty läpi lisätutkimustarvetta. 
4.8.2015 Kuntotutkimus, A-osa, Prodeco A-osa, 29 sivua 
A-rakennusosan rakenteellinen kuntotutkimus. Tiivistelmän yhteenvedon perusteella suositel-
laan seuraavaa: Merkittävimmät toimenpide-ehdotukset kohdistuvat alapohjaan ja ikkunoihin, ne 
tulee uusia. Julkisivuun kohdistuvat toimenpiteet ovat sokkelin suojapinnoitus, elementtisaumo-
jen uusiminen ja paikkauskorjauksia. Sisäosat peruskorjataan samassa yhteydessä kokonai-
suudessaan. 
5.8.2015 Haitta-ainekartoitus, A-osa, Prodeco Oy, 10 sivua 
A-rakennusosan haitta-aineiden kartoitusraportti.  
06.11.2015, Rakennus- ja LVI-tekniset historiaselvitykset, Jarmo Järvelä, 5 + 17 sivua. 
Selostuksessa käyty läpi rakentamisen vaiheita kohteessa. 
1.12.2015 Kuitumittaus, Prodeco Oy, 2 sivua 
2 kpl kuituteippinäytteitä FYKE-tiloista. FYKE 4 tilassa ohjearvo ylittyi. 
1.12.2015 Liikuntasalin sisäilmatutkimus, Prodeco Oy, 9 sivua 
Liikuntasalin VOC- tutkimus. Raportin johtopäätös: ”tulosten perusteella kemialliset yhdisteet ei-
vät selitä liikuntasalin sisäilmaan liittyvää oireilua.” 
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10.02.2015 Sisäilmatutkimus, Prodeco Oy, 42 sivua 
Tutkimuksia A-osan kellariin ja D-osan FYKE-siipeen. Tiloista otettu mm. VOC-ilmanäytteitä, 
mikrobi-ilmanäytteitä, kuituteippejä ja mittailtu painesuhteita. D-osan FYKE-siiven tutkimuksissa 
sisäilman VOC -tulokset (6 näytettä) tavanomaiset ja muutamassa kohdassa havaittiin villakuitu-
ja. A-osalla osa näytteistä poikkeavia. 
30.3.2015, Sisäilmatutkimus, A-osa 1.kerros, Prodeco Oy, 24 sivua 
Sisäilmasta otettu 7 mikrobi-ilmanäytettä ja tehty aistinvaraista tarkastelua. Tutkimustuloksien 
yhteenvedossa todetaan: Näytteiden perusteella voidaan sanoa tutkittujen tilojen sisäilma ole-
van erinomaista. 
06.04.2016 Sisäilmatutkimus, Prodeco Oy, 38 sivua 
Sisäilmatutkimus koskien pääasiassa A ja D-osia (FYKE-siipi). Tiloihin tehty mm. aistinvaraista 
tarkastelua, paine-eromittauksia, otettu mikrobi- ja VOC-näytteitä sisäilmasta ja kuituteippejä ta-
sopinnoilta. Tutkimustuloksien perusteella sisäilmasta otettujen VOC- ja mikrobinäytteiden tu-
lokset tavanomaiset, painesuhteet pääasiassa kunnossa, yhdessä tilassa havaittiin villakuituja 
poikkeava määrä ja yksi tila koettu tunkkaiseksi.  
25.5.2016 Kosteusmittausraportti, ISS Proko Oy, 4 sivua 
A-osan kattovuotojen selvittelyä. 
24.8-30.8.2016, Kattovuotojen selvittely, kattotutka, 2 sähköpostia ja kuvia 
Tekstiililuokan vastapäisen varaston katosta vuotanut vettä lattialle, vuoto paikannettu huip-
puimurin kohdalle.  

1.3 Lähtötilanne ja tutkimuksen tarkoitus 
Lähtötietojen perusteella etenkin A-osan on koettu ongelmalliseksi, mutta ongelmia tiettävästi 
on myös muillakin rakennusosilla.  
Rakennustekniikka 
Tutkimuksen tarkoitteena on selvittää perustiedot rakenteiden nykykunnosta ja korjaustarpeesta 
kohteen peruskorjauksen hankesuunnittelua varten sekä selvittää kohteessa havaittujen sisäil-
maongelmien aiheuttajia. 
Ilmanvaihto 
Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen tavoitteena on toimia lähtötietona elinkaarisuunnittelulle sekä 
mahdollisen peruskorjauksen suunnittelulle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko 
kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmät tilojen nykyiseen käyttöön ja mitä toimenpiteitä ilmanvaihtojär-
jestelmälle on tehtävä, jotta kiinteistön rakenteiden- ja nykyisen käytön asettamat vaatimukset 
täytetään. 
Pohjaviemärit ja lämmitysjärjestelmät 
Tehtävänä oli tarkastella ja tv- kuvata sisäpuolisesti jätevesipohjaviemäreitä koulun B-D- raken-
nusosilla. Samassa yhteydessä suoritettiin silmämääräinen kuntoarvio kohteen kaukolämmön 
alajakokeskukselle. 
Sähkö 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nykyisen kiinteistön talotekniikan liitos- ja mitoitustiedot 
ja näiden asettamat rajoitteet sekä nykyisten talotekniikkajärjestelmien arvioitu käyttöikä. Tutki-
muksessa selvitettiin myös kiinteistön talotekniikkaan ja piha-alueen LVIS- asennuksiin kohdis-
tuvat muutostarpeet mahdollista laajennusta silmälläpitäen. Pääpaino on B-, C- ja D-osan järjes-
telmillä.  
 
Tutkimuksen rajaus: A-rakennusosa ja uusittu keittiöosa rajattiin tutkimuksien ulkopuolelle. 
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2 TUTKIMUKSET 

2.1 Suoritetut tutkimukset 
25.11.2016, lähtötilannepalaveri 
Tilaisuudessa oli läsnä tilaajan puolelta Jarmo Järvelä ja Hannu Kuusela. Inspectasta läsnä oli-
vat Henri Käyrä, Juho Korhonen ja Kari Krum. Palaverissa tilaaja esitteli kohteen perustiedot, 
historiatietoja, tämän hetken ongelmakuvauksen ja tavoitteet tulevalla tutkimukselle. Ko. palave-
rikäynnin ja lähtöaineistoon tutustumisen jälkeen laadittiin alustava tutkimussuunnitelma, joka 
hyväksytettiin tilaajalla. 
07.12.2016, käyttäjäkyselyt 
Henkilökunnalle laadittiin web-pohjainen käyttäjäkysely, jolla pyrittiin selvittämään ongelmaku-
vausta, ongelmalliseksi koettuja tiloja ja muita käyttäjien tekemiä havaintoja kiinteistöstä.  
16.12.2016, LVI -ja sähköjärjestelmien selvityksiä 
Kohteessa tehtiin pääasiassa aistinvaraisia selvityksiä Juho Korhosen (putkistot) ja Jukka Anna-
lan (sähköjärjestelmät) toimesta. 
22.12.2016, Putkistojen tutkimukset 
LVI-tekniikan yleistarkastuksia Juho Korhosen toimesta. 
28.12-30.12.2016 Rakenteiden kuntotutkimukset, IV-tarkastelut 
Tutkimukset toteutettiin Henri Käyrän (rakennustekniikka), Juha-Pekka Uusimäen (rakennus-
tekniikka), Veikko Pulkkisen (rakenneavaukset) ja Kari Krumin (IV) toimesta. 
Rakennustekniset selvitykset: 
Kohteeseen suoritettiin aistinvarainen yleistarkastus, pintakosteuskartoitus ja ilmavuotojen tar-
kastelua ilmanvaihdon ollessa normaalisti päällä. Yleistarkastuksen jälkeen tilat alipaineistettiin 
erillisellä puhaltimella ja rakennusvaipan tiiveyttä ja ilmavuotoja tarkasteltiin merkkisavua ja 
lämpökameraa apuna käyttäen. Yleistarkastuksien jälkeen tehtiin yhteensä noin 40 raken-
neavausta, joista otettiin yhteensä 15 materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten. Lisäksi tehtiin 
viiltokosteusmittauksia rakenteisiin ja otettiin 5 kpl VOC-näytteitä lattiapäällysteistä. Näytteenot-
tokohdat on esitetty liitteenä 1 olevissa pohjakuvissa. 
IV 
Kiinteistön ilmanvaihtoa tutkittiin 28.12.2016 - 3.1.2017 välisenä aikana. Tutkimuksissa tarkistet-
tiin aistinvaraisesti kaikki tutkimusalueella olevat ilmanvaihtokoneet ja huippuimurit. Kiinteistön 
kanavointeja ja päätelaitteita tarkasteltiin pistokoeluontoisesti. Pistokoetarkasteluissa kiinnitettiin 
huomiota järjestelmän puhtauteen, tiiveyteen, päätelaitteiden sijoitteluun sekä mahdollisiin kui-
tulähteisiin. Tutkimuksien yhteydessä asennettiin kiinteistön eri tiloihin paine-ero loggerit, joilla 
seurattiin tilojen painesuhteita noin viikon seurantajakson ajan.  
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2.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet 
Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:  

• Pintakosteudenosoitin: Gann Hydromette Uni 2, mittapää B50 
• Puun kosteusmittari: Gann Hydromette Uni 2, mittapää M18 
• Rakennekosteusmittari: Vaisala HMI-41 / HMP-42 
• Dräger -merkkisavuampullit 
• Blower Door -alipainelaitteisto 
• TESTO 510 paine-eromittari 
• Fluke TIR-32 lämpökamera 
• Ilmavirtamittaukset: Swema 3000 monitoimimittari 
• Paine-eromittaukset: Beck 984Q.543714C paine-eromittarit, Tinytag loggerit 
• Viemäreiden sisäpuoliset tv-kuvaukset suoritettiin MiniCam SoloPro- viemärikameralla 

Tarkastuksien aikana otetut materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Laboratorioanalyysit 
tehtiin KiraLab:n laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuk-
sista on esitetty raportin liitteissä 2-3.  

3 TUTKIMUSTULOKSET 

3.1 Käyttäjäkysely 
Käyttäjille laadittiin web-pohjainen kyselylomake. Kyselyn tarkoituksena oli tarkentaa ongelma-
kuvausta kiinteistössä. A-rakennusosa rajattiin kyselyn ulkopuolelle.  Kyselyn vastaukset koko-
naisuudessaan on esitetty liitteessä 4. 
Kyselyssä kysyttiin seuraavat kysymykset: 

1. Oletko havainnut vesivuotoja rakenteissa? Missä osissa rakennusta? Ajankohta? Onko 
asialle tehty korjauksia? 

2. Oletko havaittu muita vaurioita rakenteissa? Mitä vaurioita, missä? 
3. Oletko havainnut tiloissa lämpöviihtyvyysongelmia (kylmä/kuuma, vedon tunne)? Mis-

sä? Ajankohta (kesä, talvi)? 
4. Oletko havainnut puutteita ilmanvaihdossa? Millaisia? Missä? 
5. Oletko havainnut tiloissa hajuhaittoja (esim. home, viemäri, muut hajut)? Ajankohta? Si-

jainti? 
6. Onko sinulla esiintynyt sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua, jonka epäilet johtuvan työ-

paikan sisäilmasta? 
7. Jos sinulla on esiintynyt oireilua, kuvailisitko oireita ja niiden esiintymistä tarkemmin? 

Missä osissa rakennusta oireilua esiintyy? 
8. Muuta kommentoitavaa? 

 
Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 21 kappaletta. Vastauksien perusteella kiinteistössä on 
paikoin viitteitä mikrobiperäisestä sisäilmaongelmasta ja käyttäjillä esiintyy selkeästi oireilua (21 
vastaajaa, joista 15 kokee oireilua, jonka epäilevät johtuvan työpaikan sisäilmasta). Vastauksien 
perustella mikrobiperäiset ongelmat vaikuttaisivat painottuvan vain tietyille osille rakennusta. 
Kyselyn perusteella vaikuttaisi siltä, että puutteet IV:n toiminnassa, mahdolliset villakuidut si-
säilmassa (sopii oirekuvauksiin), viemärin hajut ja lämpöviihtyvyysongelmat ovat isossa roolissa 
sisäilmaoireilun taustalla.  
Ohessa oleviin kuviin (kuvat 2 ja 3) on paikallistettu käyttäjäkyselyssä saatuja vastauksia koski-
en rakenteellisia vaurioita ja mikrobiperäiseen sisäilmaongelmaan viittaavia havaintoja. Har-
maalla pohjalla olevat havainnot ovat sellaisia, että niistä oli useampia kommentteja. Muut ha-
vainnot ovat yksittäisien käyttäjien havaintoja. Em. vastauksien pohjalta vaikuttaisi siltä, että pa-
himmat kohdat ovat D-osalla liittymäkohdat C-rakennusosaan ja D-osan ”laajennokseen”. Li-
säksi ongelmia on käytävällä A-osan puoleisessa päädyssä. 
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Kuva 2. Käyttäjien havaintoja sisäilmaongelmista (”homeen haju” -hajuhavainnot) ja rakenteellisista vaurioista kiinteis-
tössä 1.kerroksessa. Toistuvat kommentit ovat harmaalla pohjalla. 

 
Kuva 3. Kuva 2. Käyttäjien havaintoja sisäilmaongelmista (”homeen haju” -hajuhavainnot) ja rakenteellisista vaurioista 
kiinteistössä pohjakerroksessa. Havainnot ovat yksittäisiä käyttäjien tekemiä havaintoja. 
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3.2 Rakennustekninen kuntotutkimus 
3.2.1 Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot 

Kosteusmittaukset 
• Sisätiloihin tehdyssä pintakosteuskartoituksessa selkeästi koholla olevia pintakosteus-

arvoja oli havaittavissa ruokasalissa linjaston luona, opettajienhuoneessa olevassa ko-
piotilassa ja sen viereisessä wc:ssä sekä pohjakerroksen käytävällä. Alueet on merkitty 
pohjakuviin liitteessä 1 ja taulukossa 1 on esitetty viiltokosteusmittaustulokset ko. koh-
dilta. 
Mittauspiste Tila syvyys  RH [ % ] T [ C° ] ABS [g/m3] 
VM1 ruokasali, linjaston alta viiltomittaus 75,4 18,3 11,82 
VM2 ruokasali viiltomittaus 83,8 19,2 13,85 
VM3 kopiohuone viiltomittaus 84,1 18,4 13,24 
VM4 kellarin käytävä viiltomittaus 77,2 20,2 13,51 

Taulukko 1. Viiltokosteusmittauksien tulokset. Mittaustulokset tukevat pintakosteuskartoituksen tuloksia ja tulok-
sia voi pitää poikkeavana. 

B-osa (1967 valmistunut rakennusosa) 

 
Kuva 4. Pohjapiirros B-osan pohjakerroksessa ja tiloissa tehtyjä havaintoja. 

 
Kuva 5. Pohjapiirros B-osan 1.kerroksesta ja yleistarkastuksen havaintoja. 
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• Solun 1 kohdalla on kulkuaukko putkikanaaliin. Luukku ei ole tiivis ja porrashuoneen 
alatasanteella on ajoin aistittavissa maakellarimaista hajua. Putkikanaalin ja sisätilan 
välistä paine-eroa mitattiin viikon seurantajaksolla ja sen perusteella voidaan todeta, et-
tä alipaineistus ei ole riittävä. 

• Putkikanaalissa on aistittavissa maakellarimaista hajua. Tilasta on siivottu orgaanista 
aineista, mutta esim. hiekka kanaalin puolella haisee selkeästi. Kanaalissa oli havaitta-
vissa tulppaamattomia viemäreitä ja läpivientien tiiveys on puutteellinen (kuvat 11-13). 

• Pohjakerroksen liikuntasalin puoleisella käytävällä oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. 
Käytävän lattiassa on mitattavissa kohonneita pintakosteusarvoja väliseinän vierustalta. 

• Porrashuoneiden ulko-ovien kohdilla on levyrakenteista seinää ja rakenneliittymät eivät 
ole tiiviit. 

• Luokkatilojen ulkoseinärakenteita on havaintojen perusteella korjattu solujen 1-3 alueel-
ta ja sisäkuorena on siporex (ks. kuvat 54 ja 55). Aistinvaraisessa tarkastelussa oli sel-
keästi havaittavissa, että seinien ja ikkunoiden liittymärakenteiden tiiveys on ko. osalla 
huono.  

• Luokkatilojen alapohjien liittymissä väliseinään (tai putkitunnelin seinään) ei aistinvarai-
sessa tarkastelussa normaalitilanteessa tai alipaineistuksen aikana havaittu selkeitä il-
mavuotoja tai poikkeavia hajua. Mattojen ylösnostoja raotettiin pistokoeluontoisesti (ku-
va 10) ja rakenteiden liittymäkohdissa oli havaittavissa paikoin rakoja, joista tuli myös 
mikrobiperäistä hajua. Seinä/lattialiitoksen tiiveys (hajut) on käytännössä maton ylös-
noston varassa. 

• Käytävällä A-osan puoleisessa päädyssä oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja haju 
oli paikannettavissa ikkunaliittymiin. 

• Yläkerran luokkahuoneissa ulkoseinät ovat betonia ja ikkunaliittymät ovat pääasiassa 
tiiviit (kuva 57). 

• Kun tiloihin tehtiin noin 30 Pascalin alipaine ilmavuodot rakenteiden kautta voimistuivat 
selkeästi. Mikrobiperäistä hajua oli aistittavissa lähinnä käytävällä A-osan puoleisessa 
päädyssä sekä solun 1 kohdalla olevan porrashuoneen lähettyvillä (hajut putkitunnelis-
ta). Luokkatiloissa oli alipaineistuksen jälkeen aistittavissa mineraalivillan hajua ja ylei-
sesti ottaen viemärin haju useassa tilassa voimistui selkeästi. 

• Rakennuksen julkisivupintoja on uusittu ja ikkunoiden uusimisen yhteydessä myös pelli-
tykset on uusittu (kuvat 6 ja 7).  

• Yläpohjan eristeet ovat uusittu (kuva 8) ja tarkastus voitiin tehdä luukuista tähystämällä. 
Puutteita ei havaittu ja tila on ahdas (ei mahdu kulkemaan / tarkastamaan laajemmin). 
  

 
Kuva 6. B-osan julkisivua ”takasivustalta”. Pohjakerrokses-
sa ikkunarivin alapuoliset osat ovat betonipinnalla. 1-2 
kerroksen ikkunavälit ja seinän yläosa on levyverhoiltu.  

 
Kuva 7. B-osa sisäpihan puolelta. Kuvan etualalla opetta-
jienhuoneen laajennososa, joka on tiiliverhoiltu. Vanhem-
malla osalla julkisivurakenteet vastaavat kuvassa 6 esitet-
tyä. 
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Kuva 8. Yläpohjiin on puhallettu ekovillaa ja tilassa ei mah-
du kulkemaan. 

 
Kuva 9. Alaslaskujen alla on muutamia vanhoja vuotojälkiä. 

 
Kuva 10. Solun 3 viereinen luokkatila pohjakerroksessa. 
Väliseinän liitoskohdassa on maton ylösnoston takana rako 
alapohjaan. Sama havainto toistui muissakin tiloissa. 

 
Kuva 11. Putkikanaali. Tilassa oli selkeä mikrobiperäinen 
haju sekä viemärin hajua. Hiekan pinnassa on havaittavissa 
vaaleaa kasvustoa. 

 
Kuva 12. Putkitunnelissa on tulpaamattomia viemäreitä.  

 
Kuva 13. Putkitunnelin läpiviennit ovat avonaisia. 

 
Kuva 14. Kotitalousluokka, selkeitä ilmavuotoja ikkunan 
karmiliittymästä. Kuvaushetkellä 5 Pascalin alipaine ja 
ulkona -17°C pakkasta. 

 
Kuva 15. Ikkunaliittymä B-osan käytävällä, eristetilasta 
ilmavuotoa. Kuvaushetkellä 5 Pascalin alipaine ja ulkona -
17°C pakkasta. 
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C-osa (liikuntasali, ruokala ja keittiö) 

 
Kuva 16. Pohjapiirros C-osan pohjakerroksessa ja tarkastuksen aikana tehtyjä havaintoja. 

 

 
Kuva 17. Pohjapiirros C-osan ensimmäisestä kerroksesta ja tarkastuksen aikana tehtyjä havaintoja. 
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• Pohjakerroksen käytävillä oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Haju levisi porrashuoneisiin ja 
oli aistittavissa myös liikuntasalissa. 

• Liikuntasalin portaikon viereinen varastotila on poistettu käytöstä ja ko. tilassa oli aistittavissa 
viemärin hajua. Ovea on tiivistetty teippaamalla, mutta ainakin tarkastushetkellä teippaukset 
olivat osin irronneet. 

• Kellarivarastoissa on aistittavissa ummehtunut haju.  
• Kellarin perusmuurit ovat osin tiilipinnalla ja laastisaumoissa on koloja ja rakoja, joiden kautta 

on todennäköisesti ilmayhteys eristetilaan (kuva 23). Ikkunaliittymät eivät ole kaikilta osin tiiviit. 
• Porrashuoneen lattian ja seinän liitoskohdassa oli havaittavissa mikrobiperäistä hajua (Ks. ku-

va 67).  
• Pohjakerroksen pukutilojen korjatulla alueella ei havaittu selkeitä puutteita. Hajut kellarin muis-

ta osista kuitenkin kantautuvat myös korjattuihin osiin. 
• Ruokasalin lattiassa oli linjastojen kohdilla havaittavissa koholla olevia pintakosteusarvoja (ku-

va 17). 
• C- ja D-osien liittymäkohdassa oli sisäilmassa yleisesti aistittavissa mikrobiperäistä hajua. 
• Ruokasalin ulkoseinustalla seinä/lattialiittymien tiiveys on pääasiassa hyvä. Ikkunoiden tiiveys 

seiniin on puulistojen ja akryylimassan varassa (kuva 22). 
• Ruokasalissa olevien pilareiden liittymäkohtia tarkasteltiin pistokoeluontoisesti. Ilmavuotoja tai 

hajuja ei ollut havaittavissa normaalitilanteessa tai alipaineistuksen aikana (30 pascalin alipai-
ne). 

• Kellari ja ensimmäinen kerros alipaineistettiin erillisellä puhallinlaitteistolla 30 Pascalin alipai-
neeseen. Alipaineistuksen aikana oli havaittavissa, että kellarikerroksessa etenkin viemärin 
haju voimistui selkeästi ja käytävillä oli kokeen loputtua aistittavissa myös maakellarimaista 
hajua. Kellarin ulkoseinien vierustoilla oli myös villan hajua aistittavissa. Ensimmäisessä ker-
roksessa ei C-D -osien liittymäkohtaa lukuun ottamatta ollut aistittavissa poikkeavia hajuja 
voimakkaasta alipaineistuksesta huolimatta. 

• Alalaskutiloja tarkasteltiin pistokoeluontoisesti. Poikkeavia hajuja tai näkyviä vaurioita ei ollut 
aistittavissa normaalitilanteessa tai alipaineistuksen aikana. Alipaineistuksen aikana havaittiin 
että ruokasalin aulaan allaslaskutilaan virtasi kylmää ilmaa, mikä viittaisi ilmavuotoon raken-
teissa (kohtaa ei saatu paikannettua). 

• Ulkoseinien alaosissa (kuva 18 ja 19) on betonisokkeli ja siinä ei havaittu tuuletusaukkoja, jo-
ten rakenteen tuulettuvuus on heikkoa. Muilta osin julkisivut ovat pääasiassa tiilimuurattuja tai 
levypinnalla. 

 

 
Kuva 18. Liikuntasalin puoleinen sivusta. 

 
Kuva 19. Sisäpiha ruokalan puolelta. Etuvasemmalla ruoka-
sali ja taustalla näkyy keittiön laajennusosa. 
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Kuva 20. Ruokasalin yläpohjan eristeet on uusittu. 

 
Kuva 21. Ruokasalin sisäkaton alaslaskutila. 

 

 
Kuva 22. Ruokasalin ikkunanliittymä ja lattialiittymä.  

 
Kuva 23. Kellarin kuntosali. Seinien sisäkuori on tiilimuurat-
tu. 
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D-osa (käsittää 1967 valmistunutta osaa sekä 2005 valmistuneen laajennoksen) 

 
Kuva 24. Pohjapiirros D-osalta ja tarkastuksen yhteydeydessä tehtyjä havaintoja. 

 
• D-osan ”fyke-siiven” ja D-osan uudisosan liittymäkohdan alueella oli aistittavissa hyvin 

selkeästi mikrobiperäistä hajua sisäilmassa. Haju oli selkeästi paikannettavissa raken-
nusosien välisen seinän alaosaan.  

• Seinien ja lattioiden liittymäkohtien tiiveys on käytännössä muovimaton ylänoston va-
rassa (ks. kuvat 73-75). Ylösnostojen tiiveydessä on puutteita paikoin ”suorilla” osuuk-
silla, mutta erityisesti pilareiden kohdilla ja seinäliittymissä. Vastaavia tiiveyspuutteita oli 
havaittavissa myös uudemmalla rakennusosalla, mutta poikkeavaa, mikrobiperäistä ha-
jua aistittiin ainoastaan FYKE-siiven tiloissa (ko. kohdat havainnollistettu kuvaan 24 
oranssilla). Ilmavuotoja tulee käytännössä kaikista ulko- ja väliseinäliittymistä sekä ik-
kunaliittymistä, joita ei ole tiivistetty. Ilmavuodot oli paikoin havaittavissa hyvin selkeästi 
merkkisavun avulla normaalitilanteessa sekä tiloja alipaineistettaessa. 

• FYKE-siiven osalla myös kaikki väliseinärakenteet lähtevät lattiapinnan alapuolelta (ks. 
kuvat 80-83). Pistokoeluontoisen tarkastelun perusteella liittymäkohdista tulee myös 
paikoin mikrobiperäistä hajua. 

• Ikkunaliittymien tiiveys vaihteli tiloissa. Osa liittymistä oli hyvin tiiviit ja osassa puoles-
taan tuli selkeitä ilmavuotoja rakenteista. Rakenneavauksia tehdessä oli havaittavissa, 
että osa liittymistä on tiivistetty vedeneristeellä (ks. kuvat 87-89). 

• Tarkastuksien yhteydessä tiloihin tehtiin noin -20 Pascalin alipaine erillisellä puhaltimel-
la. Alipaineistuksen aikana rakenteiden kautta tulevat ilmavuodot lisääntyivät selkeästi. 
Mikrobiperäistä hajua ei kuitenkaan yleisesti ollut aistittavissa sisäilmassa rakennusosi-
en liittymäkohtia lukuun ottamatta (FYKE-siiven ja D-osan laajennuksen liitos, C-ja D -
osien liitoskohta).  

• Alaslaskukattoja tarkasteltiin tiloista pistokoeluontoisesti. Osassa tiloissa on puutteita 
läpivientien tiiveydessä (kuva 26). Muutamassa tilassa havaittiin sisäkatossa tojalevy-
eristeitä (kuva 27) ja paikoin luokkatiloissa on havaittavissa jäämiä muottitavarasta. To-
jalevyeristeestä otetussa materiaalinäytteessä M13 oli heikko viite mikrobivauriosta. 
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Kuva 25. Alalaskutilaa käytävällä. Läpivientien kohdilla on 
useita erilaisia tulppausratkaisuja. 

 
Kuva 26. D-osan varasto. Läpivienti yläpohjaan ei ole tiivis. 
Putkiliittymästä oli havaittavissa selkeä ilmavuoto yläpohjas-
ta sisälle. 

 
Kuva 27. Muutamassa luokkatilassa D-osalla on tojalevy-
jäämiä sisäkatossa. Kuvan kohdalta otettiin eristelevystä 
materiaalinäyte M13 ja siinä oli mikrobianalyysin perusteella 
heikko viite vauriosta. 

 
Kuva 28. Luokkatiloissa on paikoin alaskujen alla jäämiä 
muottilaudoista. 

 

 
Kuva 29. Seinä- ja lattialiittymissä on rakoja alapohjiin. 

 
Kuva 30. Lattia/seinäliittymissä ja pilariliittymissä on rako 
ylösnoston alla. 
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Kuva 31. Yleiskuva, D-osan "laajennusosalla" oli paikoin 
havaittavissa ilmavuotoja karmiliittymistä. Kuvaushetkellä 
20 Pascalin alipaine ja ulkona -17°C pakkasta. 

 
Kuva 32. D-osan ”laajennusosalla” tiiveys on lattiamaton 
ylösnostojen varassa. Kuva ulkoseinän ja lattia liittymästä. 
Kuvaushetkellä 20 Pascalin alipaine ja ulkona -17°C pak-
kasta. 

 
Kuva 33. FYKE.siivellä ikkunaliittymistä tulee paikoin ilma-
vuotoja. Kuvaushetkellä 20 Pascalin alipaine ja ulkona -
17°C pakkasta.  

 
Kuva 34. FYKE-siivellä pilariliittymät eivät ole tiiviit. Kuvaus-
hetkellä 20 Pascalin alipaine ja ulkona -17°C pakkasta. 
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3.2.2 Rakenteet ja rakenneavauksista tehdyt havainnot 
B-osa 
Ko. rakennusosalle tehtiin yhteensä 18 rakenneavausta, joista otettiin 6 materiaalinäytettä mik-
robianalyysiä varten. Lisäksi tutkittiin lattiamattojen kuntoa (VOC) kolmesta kohdasta. Avaus- ja 
näytteenottokohdat on esitetty kuvissa 35 ja 36 sekä liitteessä 1. 

 
Kuva 35. Rakenneavaus- ja näytteenottokohdat pohjakerroksessa. 

 
Kuva 36. Rakenneavaus- ja näytteenottokohdat 1.kerroksessa. Laajennososat vuodelta 2005 korostettu kuvassa keltai-
sella reunuksella. 
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Kuva 37. Rakenneleikkaus 1967 valmistutuneelta osalta. 

 

 
Kuva 38. Rakenneleikkaus 2005 valmistuneelta laajennusosalta. 
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Alapohjarakenteet, alapohjien liittymärakenteet ulko- ja väliseiniin sekä pilareihin. 
Rakenteita tutkittiin avauskohdilta RA5, RA12, RA13, RA15, RA24, RA25, RA27, RA29, RA30 
ja RA36 
 
Pohjakerroksen alapohjat, käytävä ja keskiosan väliseinä (RA5, RA13, RA15, RA25, RA36) 

• RA5 tehtiin käytävän lattia/seinäliittymään (kuvat 39 ja 41). Maton alusrakenne oli sel-
keästi märkä ja siitä otettu materiaalinäyte M15 oli mikrobianalyysi tulokseltaan poik-
keava. Myös VOC-analyysin tulos (VOC2) oli poikkeava. Täyttöhiekan kosteusolosuh-
teet avauskohdalla: RH 83,4 %, T 20,2 C, ABS 14,63 g/m3. 

• RA13 tehtiin väliseinän vierustalle (seinän takana putkitunneli, kuva 43). Ko. kohdalla 
seinä- ja lattialiitos oli tiivis. 

• RA15 tehtiin luokkatilan lattia/väliseinäliittymään (kuvat 39 ja 40). Maton alusrakenteis-
sa on havaittavissa selkeää mikrobiperäistä hajua ja tiiveys ylösnoston varassa. Seinän 
ja lattian liitoskohdassa on rako ja sen kautta oli havaittavissa selkeä mikrobiperäinen 
haju alapohjasta. Valupahvissa oli myös aistittavissa voimakas haju ja näkyviä vaurioita 
(kosteusjälkiä). Tarkastushetkellä betonin pinta oli kuiva. 

• RA25 tehtiin väliseinän vierustalle (seinän takaan putkitunneli, kuva 44). Avauskohdalla 
lattialaatan ja seinän liitoskohdassa on rako, jota on tiivistetty silikonilla. Raon kautta oli 
aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju ja raossa oli havaittavissa pahvinen valunero-
tuskaistale (kuten RA15 kohdalla).  Rakenne on seuraava: muovimatto, pintalaatta 70 
mm. pohjalaatta 100 mm. Avauskohdalla pinta- ja pohjalaatan välissä ei ollut vedeneris-
tettä havaittavissa. 

• RA36 (kuva 42) tehtiin käytävälle väliseinän vierelle. Avauskohdalla on putkitunneli. Lat-
tiaan porattiin noin 90 mm porareikä ja eristettä ei ollut havaittavissa. 

 

 
Kuva 39. Havainnepiirros rakenteesta RA15 ja RA5 kohdalla. Ilmavuotoreittiä on havainnollistettu punaisella nuolimer-
kinnällä. 

 
Kuva 40. RA15, luokkatilan lattia/väliseinäliittymä.  

 
Kuva 41. RA5, käytävän lattia/seinäliittymä.  
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Kuva 42. RA36 tehtiin käytävälle väliseinän vierelle.  

 
Kuva 43. RA13, väliseinän vierusta (seinän takana putki-
tunneli). Ko. kohdalla seinä- ja lattialiitos oli tiivis. 

 
Kuva 44. RA25, väliseinän vierus (seinän takana putkitun-
neli).  

 
 

 
Pohjakerroksen ulkoseinien ja alapohjien liittymät (RA12 ja RA24) 

• RA12 tehtiin ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohtaan (kuva 45). Avauskohdalla alapoh-
jaa mahdollisesti uusittu ja rakenne on seuraava: muovimatto, betonilaatta 110 mm, 
finnfoam 2x50 mm, lecasora (vahvuutta ei saatu mitattua) ja hiekkatäyttö. Ulkoseinära-
kennetta on korjattu (siporex-muuraus) ja muuraus lähteen alapohjalaatan päältä ja sei-
nän ja lattian liitoksessa ei ole rakoa. Pilarin kohdalla laatta liittyy ”puskusaumalla”, mut-
ta rakoa ei havaittu. Avauskohdalla ei ollut aistittavissa hajupoikkeamia. 

• RA24 tehtiin poraamalla reikä ulkoseinän vierelle alapohjaan (kuva 46). Avauskohdalla 
rakenne on seuraava: muovimatto, betonilaatta 70 mm, finnfoam 2x50 mm, lecasora 
(eristevahvuutta ei saatu selville). Porareiän kautta oli aistittavissa voimakas maakella-
rimainen haju. Seinäliitos on toteutettu kuten RA12 kohdalla. 
 

 
Kuva 45. RA12, avaus ulkoseinän ja alapohjan liittymäkoh-
taan (sekä pilarin vierustalle).. 

 
Kuva 46. RA24, porareikä ulkoseinän vierelle alapohjaan.. 
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Välipohjarakenne luokkatilojen välillä (RA35): 
• Välipohjaan tehtiin porareikä luokkatilaan solun 1 kohdalle. Avauskohdalle porattiin rei-

kä noin 90 mm syvyyteen ja ko. osalla oli yhtenäinen valukerros (ei havaittu eristeitä).  
 

Alapohjarakenne 2005 valmistuneella laajennusosalla (RA27, RA28, RA29 ja RA30). 
• RA27 tehtiin opettajienhuoneen laajennusosan ja käytävän väliseen liittymäkohtaan 

(kuva 47). Ko. kohdalla oli alipaineistuksen aikana havaittavissa ovenkarmin raosta lie-
vä, mikrobiperäinen haju. Avauskohdalla seinien ja lattioiden liittymäkohdissa ei ollut 
havaittavissa rakoa tai selittävää tekijää hajuhavainnolle, mutta vanhan ulkoseinän ja 
uuden väliseinän liittymässä rako havaittiin (ks. kuva 48). 

• RA28 tehtiin opettajienhuoneen laajennusosan ja käytävän väliseen liittymäkohtaan 
(kuva 49). Opettajienhuoneen puolella väliseinä lähtee betonilaatan päältä ja liittymära-
kenne on tiivis. 

• Avaukset RA29 ja RA30 tehtiin poraamalla 32 mm porareikä lattiaan. Rakenne molem-
milla avauskohdilla oli seuraava: muovimatto, betonilaatta 80 mm, styrox 100 mm ja so-
ratäyttö.  

• RA30 kohdalla lattia oli pintakosteusmittarilla tarkasteltuna kostea/märkä ja avauskoh-
dalta otettu näyte matosta (VOC3) oli tulokseltaan selkeästi poikkeava. Rakenteessa ei 
ollut havaittavissa viitteitä maaperästä nousevasta kosteusrasituksesta ja koska em. 
kostea alue on rajoittunut rakennuksen keskiosalle, on vahvin epäily vauriosta raken-
nusaikainen kosteus tai putki/vesivuoto. 

 

 
Kuva 47. RA27 tehtiin opettajienhuoneen laajennusosan ja 
käytävän väliseen liittymäkohtaan.  

 
Kuva 48. RA27, vanhan ulkoseinän ja uuden väliseinän 
liitoskohdassa on rako. 

 

 
Kuva 49. RA28 tehtiin opettajienhuoneen laajennusosan ja 
käytävän väliseen liittymäkohtaan.  
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Ulkoseinät, ulkoseinien ja ikkunoiden liittymärakenteet (RA12, RA14, RA16, RA22, RA26, 
RA34) 

• Pohjakerroksen ulkoseinärakenne ja korjausselostus on esitetty kuvissa 50 ja 51. 
• RA12 tehtiin poraamalla reikä seinän alaosaan pohjakerroksen kotitalousluokassa (ku-

va 52). Avauskohdalla seinässä on noin 70 mm kevytsoraharkko, 20 mm ilmarako, 
muovi, eristetila ja ulkokuori (betonia). Eristeen vahvuus avauskohdalla oli noin 50 mm 
(mahdollisesti laastipurseita tms. porareiän kohdalla). Porareiästä tuli selkeä ilmavirtaus 
sisälle ja lievä mikrobiperäinen haju. Avauskohdan eristevillasta otettiin materiaalinäyte 
M5 ja siinä oli laboratorioanalyysin perusteella viite mikrobivauriosta. 

• RA26 tehtiin poraamalla reikä seinään solu 3 kohdalla pohjakerroksen luokkahuonee-
seen (kuva 53). Avauskohdalla on sama rakenne kuin RA12 kohdalla, mutta eristevah-
vuus on 150 mm (eristevilla + tuulensuoja). Porareiän kautta oli aistittavissa selkeä il-
mavirtaus sisälle. 

• RA14 tehtiin solu 1 viereiseen kotitalousluokkaan pohjakerroksessa (kuva 54). Rakenne 
on sama kuin RA26 kohdalla. Karmilankussa on havaittavissa värimuutoksia ja siitä 
otettiin materiaalinäyte M6 mikrobianalyysiä varten, tulos oli tavanomainen. Seinän 
harkkomuurauksen takana olevasta ilmaraosta oli aistittavissa lievä, mikrobiperäinen 
haju. 

• RA26 tehtiin solun 3 kohdalla olevaan pohjakerroksen luokkahuoneeseen (kuva 55). 
Harkkomuurauksen ja seinän välissä olevasta raosta tuli selkeä ilmavirtaus ja lievä, 
maakellarimainen haju sisälle. Höyrynsulun liittymä ikkunakarmiin ei ole tiivis ja ikkuna-
karmin liittymäkohta ei ole tiivis. Ikkunakarmilankussa oli havaittavissa kosteusjälkiä.  
Eristevillasta ikkunakarmin alta otettiin materiaalinäyte M9 ja se oli mikrobianalyysitu-
lokseltaan tavanomainen. 

• RA22 tehtiin 1.kerroksen käytävälle ikkunaliittymään (kuva 56). Ikkunakarmin ja seinän 
alaosan välissä on noin 70 mm korkea lauta/lista, jonka takana on eristevilla. Villatilasta 
oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja rakenneliitos ei ole tiivis. Avauskohdalta otettiin 
ikkunan alta materiaalinäyte M8, joka oli tulokseltaan tavanomainen. Hajun perusteella 
vaurio on syvemmässä rakenteessa. 

• RA16 tehtiin alakerran kotitalousluokkaan ns. korjaamattomalle osalle (kuva 57). Seinän 
sisäkuori on betonirakenteinen ja ikkunan liittymä seinään on kohtalaisen tiivis. Muuta-
missa kohtaa eristevaahdotuksen takana oli havaittavissa pieniä rakoja eristetilaan. 

• RA34 tehtiin toisen kerroksen luokkatilaan solun 1 kohdalle (kuva 58). Sisäkuori on be-
tonia ja sen vahvuus on 150 mm, eristeenä on noin 150 mm mineraalivillaa. Seinän 
eristevillasta otettiin materiaalinäyte M12 mikrobianalyysiä varten ja tulos oli tavanomai-
nen. Porareiän kautta ei ollut aistittavissa poikkeavaa hajua. 

• Avauksien perusteella voidaan todeta, että ikkunaliittymien tiiveys on pääasiassa hyvä 
niillä, osin, missä sisäkuori on betonirakenteinen (ks.. Osat, joissa ikkunaliittymien tiive-
ys on huono, on esitetty kuvissa 4 ja 5 vihreällä värillä.  

• Rakennuksen ulkopuolella sokkelissa ei ole havaittavissa tuuletusaukkoja tai vastaavia, 
joten ulkoseinien alaosien tuulettuvuus on todennäköisesti heikko. 

 
Kuva 50. 15.12.2003 (US5) päivätty rakennetyyppi pohjaker-
roksen ulkoseinästä (ennen korjauksia) ja korjaustapaselos-
tus. 

 
Kuva 51. 15.12.2003 (US5) päivätty rakennetyyppi pohjaker-
roksen ulkoseinästä (nykyrakenne) ja korjaustapaselostus. 
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Kuva 52. RA12, porareikä seinän alaosaan pohjakerroksen 
kotitalousluokassa.  

 
Kuva 53. RA26, porareikä seinään solu 3 kohdalla pohjaker-
roksen luokkahuoneeseen.  

 
Kuva 54. RA14 tehtiin solu 1 viereiseen kotitalousluokkaan 
pohjakerroksessa.  

 
Kuva 55. RA26 tehtiin solun 3 kohdalla olevaan pohjaker-
roksen luokkahuoneeseen.  

 
Kuva 56. RA22 tehtiin käytävälle ikkunaliittymään.  

 
Kuva 57. RA16 tehtiin alakerran kotitalousluokkaan ns. 
korjaamattomalle osalle.  

 
Kuva 58. RA34 tehtiin toisen kerroksen luokkatilaan solun 1 
kohdalle.  
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C-osa 
Rakenteelliset tutkimukset kohdistettiin pääasiassa niille osin, missä ei ole peruskorjauksia teh-
ty. C-osalle tehtiin yhteensä 7 rakenneavausta, joista otettiin yhteensä 3 materiaalinäytettä mik-
robianalyysiä varten.  
 

 
Kuva 59. Rakenneleikkaus C-osalta. 

 

 
Kuva 60. C-osa, pohjakerros, näytteenotto ja rakenneavauskohdat. 

 

 
Kuva 61. C-osa, ensimmäinen kerros, rakenneavaus ja näytteenottokohdat. 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 28 (79) 
 

 

 
 

Pohjakerroksen alapohja- ja seinärakenteet 
• RA1 tehtiin pohjakerroksen seinään/alapohjaan kuntosalitilassa (ks kuvat 62 ja 63).  

Avauskohdalla ulkoseinän eristetilasta oli aistittavissa mikrobivaurioon viittaavaa hajua. 
Eristevillasta otettiin näyte M1 ja se oli tulokseltaan tavanomainen. Havainnot viittaavat 
siihen, että haju tulee kauempaa ja on tarttunut eristeisiin (näytteessä M1 oli selkeä 
vaurioon viittaava haju). 

• RA2 tehtiin alapohjaan pohjakerroksen kuntosalitilassa olevaan ”syvennyskohtaan” (ku-
va 64). Avauskohdalla rakenne oli seuraava: muovimatto, betonilaatta 100 mm, styrox 
50 mm, hiekka. Alapohjan hiekka oli tiivistä, kosteaa ja savista. Porareiän kautta oli ais-
tittavissa mikrobiperäinen haju 

• RA4 tehtiin pohjakerroksen käytävän ulkoseinään (kuva 65). Rakennetta on havainnol-
listettu kuvassa 66.  Avauskohdalla eristetilasta oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja 
villasta otettu materiaalinäytteessä M3 oli vahva viite vauriosta. Avauskohdalla muovi-
maton liimat olivat hieman saippuoituneet ja matossa on aistittavissa vaurioitumiseen 
viittaavaa hajua (VOC). Hiekkatilasta mitattiin seuraavat kosteusolosuhteet: RH 71,7 %, 
T 17,9 °C, Abs 11,0 g/m3. 

• RA9 tehtiin lattiaan pohjakerroksen porrashuoneeseen (kuva 67). Rakenneavauskoh-
dalla on seuraava: vinyylilaatta ja musta liima (huom. asbestia), pintalaatta 90 mm, ve-
deneriste, pohjalaatta 100 mm ja hiekkatila. Pintalaatan ja seinän liitoskohdassa on pie-
ni rako, mistä on ilmayhteys vedeneristekerrokseen, vedeneristeestä oli aistittavissa 
mikrobiperäistä hajua ja haju oli samantyyppinen kuin porrashuoneen sisäilmassa oli 
yleisesti aistittavissa. 

 

 
Kuva 62. Havainnepiirros pohjakerroksen seinärakenteesta ja liittymästä alapohjaan RA1 kohdalta. 

 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 29 (79) 
 

 

 
Kuva 63. RA1 tehtiin pohjakerroksen seinään/alapohjaan 
kuntosalitilassa.  

 
Kuva 64. RA2 tehtiin pohjakerroksen kuntosalitilassa ole-
vaan ”syvennyskohtaan”.  

 

 
Kuva 65. RA4 tehtiin pohjakerroksen käytävän ulkosei-
nään.. 

 
Kuva 66. RA4. Avauskohdalla kuorimuuraus on ohuempi 
kuin RA1 kohdalla ja muurauksen takana oli havaittavissa 
noin 40 mm ilmarako. Lattialaatta on noin 80 mm vahva ja 
sen alla on hiekkatila. Sisäkuori lähteen anturan päältä 
syvempää rakenteista. 

 
Kuva 67. RA9 tehtiin lattiaan pohjakerroksen porrashuo-
neeseen.  
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Liikuntasalin lattia (välipohja) RA31. 
• RA31 tehtiin liikuntasalin välinevarastoon ulkoseinän vierustalle (kuvat 68 ja 69). Ava-

uskohdan rakenne muodostuu muovimatosta, lastulevystä, noin 200mm koolaustilasta 
ja betoniholvista.   
 

 
Kuva 68. RA31 tehtiin liikuntasalin välinevarastoon ulkosei-
nän vierustalle.  

 
Kuva 69. Liikuntasalin lattiarakennetta. 

 
Ensimmäisen kerroksen alapohja ja seinärakenteet (RA20 ja RA33) 

• RA20 tehtiin ruokasalin lattiaan (kuva 70). Avauskohdalla rakenne on seuraava: muo-
vimatto, tasoite, betonilaatta 70 mm, styrox 50 mm, tasaushiekka noin 50 mm ja sora-
kerros. 

• RA33 tehtiin poraamalla reikä ruokalan seinän sisäkuoreen ja raottamalla lattiamattoa 
(kuvat 71). Lattian ja seinän liitoskohta oli avauskohdalla tiivis. Ulkoseinärakenne on 
seuraava: tiilimuuraus 130 mm, min.villa 150 mm, betonisokkeli. Ulkoseinän eristevillati-
lasta oli aistittavissa lievä, mikrobivaurioon viittaava haju ja villasta otetussa näytteessä 
M11 oli laboratorioanalyysin perusteella viite vauriosta 
 

 
Kuva 70. RA20 tehtiin ruokasalin lattiaan.  

 
Kuva 71. RA33 tehtiin poraamalla reikä ruokalan seinän 
sisäkuoreen ja raottamalla lattiamattoa. 
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D-osa 
D-osan rakenteelliset tutkimukset kohdistettiin esiselvityksen perusteella vuonan 1967 valmistu-
neelle osalle. Rakenneavauksia tehtiin yhteensä 15 kappaletta, joista otettiin yhteensä 6 mate-
riaalinäytettä mikrobianalyysiä varten. 

 
Kuva 72. D-osa, rakenneavaus ja näytteenottokohdat. 

 
Alapohjarakenteet, alapohjien liittymät ulkoseiniin (RA10, RA17) 

• Ulkoseinien ja pilareiden liittymää alapohjiin on havainnollistettu kuvassa 73. 
• RA10 tehtiin ulkoseinän/pilarin vierelle alapohjatilaan (kuva 74). Maton takana oli ha-

vaittavissa selkeä rako ja raon takana oli villakaistale (valunerotuskaista). Rakenneliit-
tymässä on selkeä ilmayhteys alapohjatäyttöihin saakka ja avauskohdalla oli myös ais-
tittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Muovimatto avauskohdalla haisi myös mirobi-
vaurioituneelle. 

• RA17 tehtiin ulkoseinän/pilarin vierelle alapohjatilaan (kuva 75). Avauskohdalla oli ha-
vaittavissa sama rakenne kuin RA10 kohdalla. Liittymärakenne ei ole tiivis ja avauskoh-
dalla oli aistittavissa mikrobiperäinen haju. 
 

 
Kuva 73. Havainnepiirros lattia- ja ulkoseinäliittymästä D-osalla. ilmavuotoreittiä on havainnollistettu punaisella nuoli-
merkinnällä. 
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Kuva 74. RA10 tehtiin ulkoseinän/pilarin vierelle alapohjati-
laan.   

 
Kuva 75. RA17 tehtiin ulkoseinän/pilarin vierelle alapohjati-
laan.   

 
 
Alapohjarakenteet, alapohjien liittymät väliseiniin (RA3, RA6, RA7, RA8, RA19 ja RA21) 

• RA3 tehtiin D-osan laajennuksen liittymään (vanha ulkoseinä, ks. kuvat 76 ja 77). Ava-
uskohdalla lattian rajasta oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Rakennetta 
avatessa haju voimistui selkeästi ja liittymäkohdissa oli havaittavissa useita halkeamia, 
joiden kohdalta on ilmayhteys alapohjatäyttöihin ja alapohjassa oleviin tojalevyeristei-
siin. 

• RA8 tehtiin putkikoteloon wc:ssä (sama seinä kuin RA3 kohdalla, kuva 78). Lattialiitty-
mässä on rako ja kotelossa voimakas mikrobiperäinen haju. Levyrakenteeseen tehtiin 
aukko rasiaporalla (kuva 79). Ko. kohdalla on vaha ulkoseinärakenne höyrynsulkuineen. 
Eristetilasta oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. 

• Alapohjien liittymärakennetta väliseiniin on havainnollistettu kuvassa 80. 
• RA21, avaus tehtiin väliseinän vierelle opettajienhuoneeseen (kuva 81). Rakenne vas-

taa kuvassa 80 esitettyä. Seinän ja lattia liitoskohdassa on rako. Avauskohdalla hajua ei 
ollut aistittavissa. 

• RA7 tehtiin käytävälle väliseinän viereen (kuva 82). Avauskohdalla rakenne vastaa ku-
vassa 80 esitettyä. Seinän ja lattiavalun välissä oin noin 20 mm rako, jossa on mineraa-
livillakaistale. Villakaistaleesta oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju ja liitty-
män kautta on ilmayhteys alapohjatäyttöihin. Villa on kosketuksissa hiekkatilaan. Ala-
pohjasta mitattiin seuraavat olosuhteet: RH 72,9 %, T 17,5°C, Abs 10,92 g/m3 

• RA19. Avaus tehtiin väliseinän vierelle (kuva 83). Rakenne vastaa kuvassa 80 esitettyä. 
Avauskohdalta oli mikrobiperäinen haju. 

• RA6 tehtiin käyttävälle lattiassa olevan liikuntasauman kohdalle (kuva 84). Lattian sau-
makohdalla betonilaatan paksuus on noin 70 mm, jonka alapuolella oli havaittavissa 
noin 100 mm paksu tiilikerros ja sen alla betonia. Todennäköisesti ko. kohdalla on van-
ha seinälinja, jonka päälle lattia on valettu. Tiilin seassa oli havaittavissa villakaistaleita, 
joista oli aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju.  Ko. kohdalla on ilmayhteys myös 
alapohjan täyttöihin. 
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Kuva 76. RA3 tehtiin D-osan laajennuksen liittymään (van-
ha ulkoseinä).  

 
Kuva 77. Havainnepiirros rakenteesta RA3 kohdalta. Ilma-
vuotoja on havainnollistettu nuolimerkinnöin. 

 

 
Kuva 78. RA8, putkikotelo wc:ssä (sama seinä kuin RA3 
kohdalla).  

 
Kuva 79. RA8, kuva samalta kohtaa kuin kuva 78. 

 
 

 
Kuva 80. Havainnepiirros väliseinien liittymästä alapohjaan. Ilmavuotokohtia on havainnollistettu nuolimerkinnöillä. 
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Kuva 81. RA21, avaus tehtiin väliseinän vierelle opettajien-
huoneeseen.  

 
Kuva 82. RA7 tehtiin käytävälle väliseinän viereen.  

 

 
Kuva 83. RA19. Avaus tehtiin väliseinän vierelle.  

 
Kuva 84. RA6 tehtiin käyttävälle lattiassa olevan liikun-
tasauman kohdalle.  

 
Ulkoseinät, ulkoseinien liittymärakenteet ikkunoihin (RA10, RA11, RA17, RA18  RA23, RA32) 

• RA10 tehtiin luokkatilan ulkoseinän alaosaan (kuva 85). Avauskohdalla seinärakenne oli 
seuraava: tasoitekerros noin 20 mm, tiilimuuraus 130 mm, villatila 100 mm, betonisok-
keli, jonka sisäpinnassa musta vedeneristesively. Ulkoseinän eristetilasta tuli voimakas 
ilmavirtaus sisälle ja selkeä mikrobiperäinen haju. Ulkoseinävillasta otettiin materiaali-
näyte M10 mikrobianalyysiä varten ja siinä oli laboratorioanalyysin perusteella viite vau-
riosta. 

• RA17 tehtiin luokkatilan ulkoseinän alaosaan (kuva 86). Avauskohdalla rakenne oli seu-
raava: tasoitekerros noin 25 mm, tiilimuuraus 130 mm, villatila 100 mm, betonisokkeli 
(porareiän kautta ei saatu varmuutta mahdollisen vedeneristeen olemassaolosta). Ulko-
seinän eristetilasta tuli ilmavirtaus sisälle ja mikrobiperäistä hajua.  Ulkoseinävillasta 
otettiin materiaalinäyte M7 mikrobianalyysiä varten ja siinä oli laboratorioanalyysin pe-
rusteella viite vauriosta. 

• RA11 tehtiin luokkatilan ikkunaliittymään (kuva 87). Liittymäkohta on tiivistetty ve-
deneristeellä. 

• RA23 tehtiin käytävälle ikkunaliittymään (kuva 88). Liittymäkohtaa ei ole tiivistetty ja il-
mayhteys eristetilaan on olemassa. Avauskohdalta oli ilmavirtaus sisälle havaittavissa 
ja mineraalivillan hajua (ei kuitenkaan mikrobiperäistä hajua). 

• RA18 tehtiin luokkatilan ikkunaliittymään (kuva 89). Liittymärakennetta ei ole tiivistetty ja 
ilmayhteys eristetilaan on olemassa. Liittymästä oli havaittavissa ilmavirtaus sisälle (ei 
hajuja tarkastushetkellä). 

• RA32 tehtiin poraamalla reikä ulkoseinään. Avauskohdalla rakenne oli seuraava: tasoi-
tekerros noin 15 mm, tiilimuuraus 130 mm, min.villa 150 mm, betonisokkeli. Porareiästä 
oli aistittavissa selkeä ilmavirtaus sisälle ja mikrobiperäistä hajua. Avauskohdalta otettiin 
materiaalinäyte M10 mikrobianalyysiä varten ja tulos oli tavanomainen. Haju tulee to-
dennäköisesti kauempaa rakenteista. 
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Kuva 85. RA10 tehtiin luokkatilan ulkoseinän alaosaan.  

 
Kuva 86. RA17 tehtiin luokkatilan ulkoseinän alaosaan.  

 

 
Kuva 87. RA11 tehtiin luokkatilan ikkunaliittymään.  

 
Kuva 88. RA23 tehtiin käytävälle ikkunaliittymään.   

 

 
Kuva 89. RA18 tehtiin luokkatilan ikkunaliittymään.  

  

 
 
 
 

  



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 36 (79) 
 

 

3.2.3 Mikrobianalyysin tulokset 

 

 
 Taulukko 2. Mikrobianalyysin yhteenveto. Analyysitulos kokonaisuudessaan on raportin liitteenä 2. 
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3.2.4 VOC-analyysitulokset / lattiamatoista tehdyt havainnot 
 
Näyte Tila TVOC  2-etyyli-1-heksanoli Tuloksen tulkinta 
VOC1 C-osa, ruokasali 3100 480 Selkeästi poikkeava 

VOC2 B-osa, kellarin 
käytävä 200 8 Poikkeava 

VOC3. B-osa, opettajien-
huoneen kopiotila 4600 38 Selkeästi poikkeava 

VOC4 B-osa, solu 1, 
kotitalousluokka 210 78 Poikkeava 

VOC5 D-osa, luokkatila 450 330 Poikkeava 
 Viitearvot TTL 200 70  

Taulukko 3. VOC-materiaalinäytteiden TVOC- ja etyyli-heksanolipitoisuudet sekä viitearvot µg/m3g. TTL = Työterveys-
laitos 

 

 
Kuva 90. VOC1, ruokasalin lattia (linjaston alla). Liimassa 
hieman saippuoitumista ja maton alla selkeä VOC-
tyyppinen haju. Pintakosteusmittarilla tarkasteltuna maton 
alusrakenne on kostea (Gann lg 2 lukema betonin pinnassa 
115). 

 
Kuva 91. VOC2, kellarin käytävä. Avauskohdalla maton alla 
selkeä mikrobiperäinen haju. Pintakosteusmittarilla tarkas-
teltuna maton alusrakenne on kostea (Gann lg 2 lukema 
betonin pinnassa 120). 

 

 
Kuva 92. VOC3, kopiotila. Maton alta selkeä voc-tyyppinen 
haju, maton alla ei ole tasoitetta ollenkaan. Pintakosteusmit-
tarilla tarkasteltuna maton alusrakenne on hieman kostea 
(Gann lg 2 lukema betonin pinnassa 100). 

 
Kuva 93. VOC4, kotitalousluokka, maton alla lievä. VOC-
tyyppinen hajupoikkeama. Pintakosteusmittarilla tarkastel-
tuna ei havaittu koholla olevia kosteuksia. 
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Kuva 94. VOC5, luokka D-osalla. Maton alla lievä voc-
tyyppinen haju. Pintakosteusmittarilla tarkasteltuna ei ha-
vaittu koholla olevia kosteuksia. 

 
 

 

3.3 IV-järjestelmien kuntotutkimus 
Ilmanvaihtojärjestelmän yleistarkastus ja arviointi tehtiin pohjautuen siihen tietoon, että kiinteis-
tön käyttötarkoitus, käyttäjämäärät ja tilajaot pysyvät ennallaan. 
Kohteesta on olemassa runsaasti ilmanvaihdon suunnitteluasiakirjoja, jotka käytiin tutkimuksien 
yhteydessä läpi. Koko kiinteistön kattavia loppukuvia ei ole. Asiakirjat ovat peräisin vuosien ai-
kana suoritetuista muutoksista ja peruskorjauksista. Kiinteistön muutos- ja peruskorjaushistoria 
on koottu Jarmo Järvelän toimesta (LVI-tekninen rakennushistoriaselvitys). 
Kohteen ilmavirtoja ei tutkimuksien yhteydessä mitattu kanavistoista tai päätelaitteista. Ilman-
vaihtokoneiden kokonaisilmamäärät mitattiin puhaltimien imukartioilta. 
Kiinteistön rakennusosa A rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska kyseinen rakennusosa on 
päätetty purkaa. Myös kiinteistön keittiö rajattiin pois tutkimuksista. Keittiö on peruskorjattu 
2013, joten talotekniikalla on laskennallista käyttöikää, ylläpidosta riippuen, noin 20 vuotta jäljel-
lä. 
Kappaleisiin 3.3.1 - 3.3.4 on koottu ilmanvaihtojärjestelmistä tehdyt merkittävimmät havainnot 
tutkimuskäynneiltä ja kiinteistönhoitajan haastattelusta .  
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3.3.1 Ilmanvaihtokoneet 
Taulukossa 4 on esitetty kiinteistön nykyinen ilmanvaihtojärjestelmän konekanta. Taulukon tie-
dot on koottu kohteesta tutkimuskäyntien yhteydessä ja käytössä olleista asiakirjoista. 

Kone   Vaikutusalue Sijainti 
Ilmamäärä 

Ohjaus LTO Käyttöön 
otto v. [m3/s] 

TK01 TF01 D-osa IV-konehuone, +3,1 SC01 Pyörivä  2004 

PF01  D-osan vesikatolla -3,1 SC30   
TK2.1 TF2.1 B-osa, opetustilat, IV-konehuone, +4 SC2.11 Pyörivä 2001 

PF2.11 käytävät ja opettajain-
huone B-osan vesikatolla -4 SC2.12   

TK02 TF01 Keittiö IV-konehuone, +4 SC01 Glykoli  2013 

PF01  C-osa, 2. krs -4 SC30   
TK03 TF01 C-osa, ruokala,  IV-konehuone, +1,8 SC01 Pyörivä 2004 

 PF01 (TF:kellari, henkilökunnan 
sos.tilat, varastot) C-osa, 2. krs -1,2 SC30   

TK04 TF01 C-osa, IV-konehuone, +2,5 SC01 Pyörivä 2006 

 PF01 liikuntasali C-osa, 2. krs -2,5 SC30   
TK05 TF01 C-osa kellari, suihku-, Lämmönjakoh. +1,2 SC01 Pyörivä 2004 

 PF01 wc- ja pukuhuonetilat C-osa, kellari -1,35 SC30    

TK-1 TF1 B-osa, Opetuskeittiön -0,326 / -163 SC -  1993 

  opetuskeittiö varaston katossa       
PK-1 PF1 B-osa, Vesikatolla -275 / -137 EC-puhal.  -  2016 

 opetuskeittiö B-osa  nop.säädin     

TK2.1 PF2.12 B-osa, Vesikatolla -0,3 / -0,15 SC2.14  -  2001 

 kotitalous B-osa        

TK01 PF31 D-osa, 4 x vetokaappi Vesikatto -0,65 SC31  -  2016 

 
FYS/KEM/MAT, KEM. LAB., 
KOKOELMAH., 
FYS/KEM/MAT 

D-osa        

PK01 PF30 D-osa, Vesikatto -0,06 -  -  2004 

 kemikaalikaappi D-osa      
PK02  D-osa, wc-tilat Vesikatto, D-osa -0,12 / -0,06 - - 2004 

PK03 PF30 D-osa, vetokaappi Vesikatto, D-osa -0,15 - - 1996 

PK04 PF30 D-osa, wc- ja var.tilat Vesikatto, D-osa -0,08 / -0,04 - - 2004 

PK05 PF30 C-osa, 1. krs wc-tilat, 
kellarin varastotilat Vesikatto, C-osa -0,31 / -0,115 - - 2004 

PK06  
C-osa kellari (keittiö), 
henkilökunnan 
sos.tilat, varastot 

Vesikatto, C-osa -0,26 / -0,13   2016 

PK07 PF30 C-osa, keittiö Vesikatto, C-osa -0,36   2013 

PK07 PF30 B-osa, siivouskeskus  Vesikatto, B-osa -0,3 / -0,15   2004 

PK08 PF30 B-osa, käytävän ja 
op.huoneen wc-tilat Vesikatto, B-osa -0,2 / -0,1   2005 

PK10 PF30 C-osa, Liikuntasalin 
prh:t ja muut tilat 

Liikuntasalin prh:n 
yläosassa  -0,12   2004 

PK11 PF30 C-osa kellari, käytävä 
ja LJH C-osa kellari, LJH -0,04   2013 

TK??  C-osa, 1.krs, keittö-
henkilökunnan sos.tilat 

keittöhenkilökunnan 
sos.tilat, pyykkihuo. +0,095/-0,096  Ristiv. 

kenno ~2000 

Taulukko 4. Nykyiset ilmanvaihtokoneet, huippuimurit ja puhaltimet (SC = taajuusmuuntajaohjaus). 
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Kone/puhallin Vaikutusalue Käyntiaika (tiedot kiinteistönhoitajalta) 

TK01 D-osa 1/1-teho ma-pe 7:00-17:00, muina aikoina ryömintänopeus. 

TK2.1 B-osa 1. ja 2. krs, Opetustilat, käytävät ja 
opettajainhuone 

1/1-teho ma-pe 7:00-17:00, muina aikoina ryömintänopeus. 

TK02 Keittiö 1/1-teho ma-pe 7:00-17:00, muina aikoina ½-teho. 

TK03 C-osa, Ruokala 1/1-teho ma-pe 7:00-17:00, muina aikoina ryömintänopeus. 

TK04 C-osa, Liikuntasali 1/1-teho ma-pe 7:00-16:00 muina aikoina ryömintänopeus. 

TK05 C-osa kellari, suihku- wc- ja pukuhuonetilat 1/1-teho ma-su 7:00-22:00 muina aikoina ryömintänopeus. 

TK-1 B-osa 1. krs, Opetuskeittiö 1/1-teho ma-pe 7:00-16:00, muina aikoina ½-teho. 

PK-1 B-osa 1. krs, Opetuskeittiö 1/1-teho ma-pe 7:00-16:00, muina aikoina ½-teho. 

TK2.1 PF2.12 B-osa 1. krs, Kotitalous 1/1- ja ½-teho, käynti seuraa tulokonetta TK2.1. 

TK01 PF31 D-osa, 4xVetokaapit Käsikäyttö, poistoilman kompensointi moottoripellein (yleis-
poistoa, TK01PF01, pienennetään kyseisistä tiloista) 

PK01 D-osa, kemikaalikaappi Käy aina. 

PK02 D-osa, wc-tilat 1/1- ja ½-teho, käynti seuraa tulokonetta TK01. 

PK03 D-osa (käytävä), Vetokaappi Käsikäyttö. 

PK04 D-osa (käytävä), wc- ja varastotilat 1/1- ja ½-teho, käynti seuraa tulokonetta TK01. 

PK05 C-osa, 1. krs wc-tilat, kellarin varastotilat 1/1-teho ma-pe 7:00-17:00, muina aikoina ½-teho. 

PK06 C-osa kellari (keittiö), henkilökunnan sos.tilat, 
varastot 

1/1-teho ma-pe 7:00-17:00, muina aikoina ½-teho. 

PK07 B-osa, siivouskeskus 1/1- ja ½-teho, käynti seuraa tulokonetta TK2.1. 
PK07 Keittiön kylmiöt ? 
PK08 B-osa, käytävän ja op. huoneen wc-tilat 1/1- ja ½-teho, käynti seuraa tulokonetta TK2.1. 
PK10 C-osa, Liikuntasalin prh:t ja muut tilat ? 
PK11 C-osa kellari, käytävä ja LJH ? 
TK-? Keittiöhenkilökunnan tilat Käy aina, käsikytkin 

Taulukko 5. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat. 

Yleistä kiinteistön ilmanvaihdosta: 

• Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja ilmamäärät säädetty vuonna 2013. 
• D-osa ollut huomattavan alipaineinen vuonna 2013 suoritetun säädön jälkeen ja ilmavirrat 

on jouduttu säätämään uudelleen. 
• Kanavistoihin ei ole tehty tiiveyskokeita. 
• Kiinteistön ilmanvaihtokoneille ei ole sähkönkulutusmittareita. 
• Ilmanvaihdon automaation etävalvontapääte (PC/Windows/TAC) on C-osalla sijaitsevas-

sa vahtimestarin työpisteessä. 
• Ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan kahdesti vuodessa, tammi-helmikuussa ja 

kesäkuussa. 
 

TK01, D-osa, tulo- ja poistokone: 
• Keskimääräinen laskennallinen jäljellä oleva käyttöikä 7- 12 vuotta. 
• Peruskorjaus >10 vuoden kuluttua. Peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi 5-8 vuoden 

kuluttua. 
• Mitatut kokonaisilmavirrat +2,95/-2,88 m3/s (mitoitus +/- 3,1 m3/s), ilmavirrat sallitun poik-

keaman sisällä. 
• Tuloilman lämpötila +17,5 ˚C (ulkoilma -8,0 ˚C), poistoilman lämpötilahyötysuhde 91% 

(ilmavirrat huomioiden). 
• Raitisilmakammio ok (iv-konehuoneen seinällä), kammion viemäröinnin (V32) kannakoin-

tiväli liian pitkä, viemäri roikkuu. 
• IV-koneen raitisilmakammiossa ja konehuoneen lattialla kuivuneita vesijälkiä  IV-

koneen raitisilmakammioon kulkeutuu todennäköisesti lunta. 
• IV-koneen raitisilmakammiossa ei ole viemäröintiä. 
• Raitisilmapelti ok. 
• Tuloilmasuodattimet F7 (likaiset), suodattimissa ohivuotoja. 
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• IV-koneen raitis- ja tuloilmapuolen kammioiden pinnoilla likaa ja epäpuhtauksia, mm. sii-
tepölyä, hyönteisteisten jäämiä ja hapettumia. 

• LTO:n harjakset eivät ole LTO-kiekkoa vasten (rako 5-10 mm)  ohivuotoja. 
• LTO likainen. 
• IV-patterissa roskaa (mm. höyheniä). 
• IV-koneen kammiorakenteen anturiläpivienneistä osa tiivistämättä  epätiiveystekijä, 

suojaamatonta mineraalivillaa näkyvillä. 
• TF01 puhallin ja äänenvaimentimet ok. 
• Tuloilmakammion rakenne: pelti - mineraalivilla - reikäpelti, mineraalivillassa on musta 

suojapinnoite. Mineraalivillaeristeet osittain vajaakokoisia, jolloin eristelevyjen päädyistä 
jää näkyville suojaamatonta mineraalivillaa (reikäpellin takana). Mineraalivillaeristelevyjen 
saumoja ei ole suojattu, saumoista voi lähteä kuituja tuloilman mukaan. 

• Poistoilmakammio on kuten tuloilmakammio. 
• IV-koneen poistoilmapuolella runsaasti pölyä ennen poistoilmasuodattimia. 
• Äänenvaimentimet likaiset ja pölyiset. 
• Poistosuodatin F7, vähäisesti ohivuotoja. 
• Jäteilmapelti ok. 
• PF01 puhallin ok. 
• IV-koneen kammiot ovat, epäpuhtauksia ja kuitulähteitä huomioimatta, hyvässä kunnos-

sa. 
• Suodatinvaihtoja ja huoltoja ei ole merkitty koneisiin. 

 
Kuva 95. Yleiskuva ilmanvaihtokoneesta TK01. 

 
Kuva 96. TK01 raitisilmakammioon kulkeutuva kosteus 
valuu iv-koneen kammioiden saumoista konehuoneen 
lattialle. 
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Kuva 97. Yleiskuva ilmanvaihtokoneen TK01 raitisilma-
kammiosta. Kammion pohjalla näkyy likaa ja kosteutta. 

 
Kuva 98. Myös tuloilmasuodattimien kammion pohjalla 
näkyy viitteitä kosteudesta. Kuvassa näkyy myös siitepölyä 
ja hyönteisiä. 

 

 
Kuva 99. Yleiskuva TK01:n lämmöntalteenotosta. LTO:n 
harjaksien ja kammion seinämän välissä 5-10mm rako. 
Kammion pinnoilla runsaasti pölyä. 

  
Kuva 100. Anturiläpivienti tiivistämättä. 

 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 43 (79) 
 

 

 
Kuva 101. Yleiskuva ilmanvaihtokoneen TK01 kammiosta, 
ennen tuloilmapuhallinta. Kammioiden pintojen yleiskunto 
on hyvä. 

  
Kuva 102. Tuloilmapuolen äänenvaimentimet ovat ehyet ja 
suhteellisen puhtaat. Äänenvaimentimen materiaaleista on 
laitettu tiedustelu laitevalmistajalle (mahdollisten kuitujen 
irtoamisen selvitys).  

 

 
Kuva 103. Ilmanvaihtokoneen TK01 poistoilmakammiossa 
on runsaasti pölyä. 

  
Kuva 104. Poistoilmapuolen äänenvaimentimet ovat raken-
teeltaan kuten tuloilmapuolella. Äänenvaimentimen pois-
toilmapuolella selvästi likaiset.  
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TK2.1, B-osa, tulo- ja poistokone 

• Keskimääräinen laskennallinen jäljellä oleva käyttöikä 4- 9 vuotta. 
• Peruskorjaus ~5 vuoden kuluttua. 
• IV-koneen käyttöä on mahdollista jatkaa pitempään ennen peruskorjausta tehostetulla 

huollolla. 
• Mitatut kokonaisilmavirrat +4,25/-3,30 m3/s (mitoitus +/- 4,0 m3/s), ilmavirtojen poikkeamat 

yli sallittujen rajojen. 
• Tuloilman lämpötila +18,2 ˚C (ulkoilma -1,0 ˚C), poistoilman lämpötilahyötysuhde 63% 

(ilmavirrat huomioiden). 
• Raitisilmakammion ilmanottosäleikön avoin otsapinta-ala on liian pieni sijoituspaikkaansa 

nähden ja säleikkö sieppaa lunta kammioon. Säleikön suojaverkko osittain irti ja verkossa 
on roskaa. 

• Raitisilmapelti ok. 
• Tuloilmasuodattimet F7, suodattimet märät ja likaiset. 
• Tuloilmasuodatinkammion pinnoilla hapettumia ja pohjalla vettä. 
• LTO likainen ja kennorakenteessa havaittavissa hapettumista. 
• IV-patterin pinnalla roskaa ja hapettumia. 
• IV-koneen kammiorakenteen anturiläpivienneistä on osa tiivistämättä  epätiiveystekijä, 

suojaamatonta mineraalivillaa näkyvillä. 
• TF01 puhaltimen kammiossa, imupuolella, valkoista jauhetta. 
• TF01 puhaltimen siivissä runsaasti pölyä. 
• Tulopuolen äänenvaimentimet ok (vaimentimissa musta suojapinnoite). 
• Tuloilmakammion rakenne: pelti - mineraalivilla - reikäpelti, mineraalivillassa on musta 

suojapinnoite. Mineraalivillaeristeet osittain vajaakokoisia, jolloin eristelevyjen päädyistä 
jää näkyville suojaamatonta mineraalivillaa (reikäpellin takana). Mineraalivillaeristelevyjen 
saumoja ei ole suojattu, saumoista voi lähteä kuituja tuloilman mukaan. Kammiossa käy-
tetty myös suojaamatonta mineraalivillaa, joita on suojattu villojen pakkausmuoveilla (rei-
käpellin takana), villaa myös suojaamattomana. 

• Poistoilmakammio on kuten tuloilmakammio. 
• IV-koneen poistoilmapuolella runsaasti pölyä ennen poistoilmasuodattimia. 
• Poistoilmapuolen äänenvaimentimet likaiset ja pölyiset, suojapinnoitteessa mahdollinen 

vaurio. 
• Jäteilmapelti ok. 
• IV-patterin ilmakellon kytkentä vastaa poistosuodattimien huoltoluukkuun. 
• Poistosuodatin F7, suodattimissa repeämiä. 
• Suodattimien kiinnityskehikoiden tiivisteet huonossa kunnossa  ohivuotoja. 
• PF01 puhallin ja kammio ok. 
• Tulo- ja poistokammioiden kanavaläpivienneissä suojaamatonta mineraalivillaa näkyvillä 
• Konehuoneen lattialla likaa ja roskaa, myös lämmitysverkoston (IV) varasarjapumppu lat-

tialla pahvilaatikossa. 
• Puhaltimille ei ole huoltokytkimiä, huoltokäyttö keskuksen kytkimistä. 
• Suodatinvaihtoja ja huoltoja ei ole merkitty koneisiin. 
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Kuva 105. Yleiskuva ilmanvaihtokoneesta TK2.1. Konehuo-
neen lattialla säilytetään sinne kuulumattomia tarvikkeita ja 
lattia on epäsiistissä kunnossa. 

  
Kuva 106. TK2.1:n raitisilmasäleikön sijoittelusta ja otsapin-
tanopeudesta johtuen, raitisilmakammioon kulkeutuu run-
saasti lunta. Säleikön rakennetta tai sijoittelua on muutetta-
va siten, että tilanne korjaantuu. 

 

 
Kuva 107. TK02.1 tuloilmasuodatinkammion pohjalla oli 
tarkasteluhetkellä vettä. Myös suodattimet olivat lumiset ja 
märät. Kammion pinnat hapettuneet. 

 
Kuva 108. Tuloilmapuhaltimen imupuolella oli runsaasti 
valkeaa jauhetta. 
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Kuva 109. Tuloilmapuhaltimen siivissä selvästi erottuva 
pölykerros. 

  
Kuva 110. Tulo- ja poistoilmakammioissa suojaamatonta 
mineraalivillaa.. 

 

 
Kuva 111. Pistoilmakammio on selvästi pölyinen. 

  
Kuva 112. Poistoilmapuolen äänenvaimentimet ovat likaiset 
ja vaimentimen suojapinnoitteessa näkyy mahdollinen 
vaurio.  

 

 
Kuva 113. IV-patterin ilmakellon kytkentä vastaa pois-
tosuodattimien huoltoluukkuun. 

  
Kuva 114. Poistoilmasuodattimessa on repeämiä.  

 

TK03, C-osa, ruokalan tulo- ja poistokone 

• Keskimääräinen laskennallinen jäljellä oleva käyttöikä 7- 12 vuotta. 
• Peruskorjaus >10 vuoden kuluttua. Peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi 5-8 vuoden 

kuluttua. 
• Ilmanvaihtokoneen kokonaisilmamääriä ei mitattu. 
• Lämpötiloja ei mitattu. 
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• Yhteinen raitisilmakammio IV-koneiden TK02 ja TK03 kanssa. Raitisilmakammion lattia-
kaivossa on runsaasti roskaa. 

• TF- ja PF-puhaltimet sekä puhallinkammiot ok. 
• Tuloilmasuodatin F7, ohivuotoja havaittavissa. 
• Poistoilmasuodatin M6. 
• IV-koneen kammiorakenteen anturiläpivienneistä on osa tiivistämättä  epätiiveystekijä, 

suojaamatonta mineraalivillaa näkyvillä. 
• IV-koneen pinnoilla havaittavissa pölyä, likaa ja roskia. 
• IV-lämmitysverkoston, 3-tieventtiilin TK03 TV45, säätömoottorin kara oli irronnut venttiilis-

tä, eikä IV-patterin säätö pelannut. Vika ilmoitettiin kiinteistöhuoltoon ja vika korjattiin. 

 
Kuva 115. Yleiskuva IV-koneiden TK02, TK03 ja TK04 
raitisilmakammiosta. Kammion pohjalla havunneulasia yms. 
roskaa. 

  
Kuva 116. Raitisilmakammion lattiakaivossa runsaasti 
roskaa.  

 

 
Kuva 117. IV-koneen TK03 tulosuodattimissa havaittavissa 
ohivuotoja. Raitisilmapelti ok. 

  
Kuva 118. Tuloilmasuodattimista ohivirtaavat epäpuhtaudet 
on havaittavissa myös LTO-kiekon ohivirtauksista (LTO:n 
huoltoluukun tuloilmapuolella runsas pölykerros).  
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Kuva 119. IV-koneen tuloilmapuolella on kammioiden pin-
noilla epäpuhtauksia. 

  
Kuva 120. IV-koneen anturiläpiviennistä puuttuu läpivienti-
kumi.  

 

 
Kuva 121. Tuloilmapuolen äänenvaimentimet ovat ehyet. 
Äänenvaimentimen materiaaleista on laitettu tiedustelu 
laitevalmistajalle (mahdollisten kuitujen irtoamisen selvitys). 

  
Kuva 122. Yleiskuva IV-koneen poistoilmasuodattimien 
kammiosta. Poistoilmakammiossa, ennen suodattimia, 
runsaasti epäpuhtauksia. Ei merkittäviä ohivuotoja havaitta-
vissa. Jäteilmapellti ok.  

 

TK04, C-osa, liikuntasalin tulo- ja poistokone 

• Keskimääräinen laskennallinen jäljellä oleva käyttöikä 9- 14 vuotta. 
• Peruskorjaus >10 vuoden kuluttua. Peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi 5-8 vuoden 

kuluttua. 
• Ilmanvaihtokoneen kokonaisilmamääriä ei mitattu. 
• Lämpötiloja ei mitattu. 
• Yhteinen raitisilmakammio IV-koneiden TK02 ja TK03 kanssa. 
• TF- ja PF-puhaltimet ok. 
• Tuloilmasuodatin F4, ohivuotoja havaittavissa. 
• IV-patterin pinnalla likaa ja roskaa. 
• Poistoilmasuodatin F7, ohivuotoja havaittavissa, tiivisteet rikki. 
• IV-koneen pinnoilla havaittavissa pölyä, likaa ja roskia. 
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• PF01 puhallinkammion pohjalla hapettumia, viittaa jäteilman ulospuhalluspiipun kautta tu-
levaan kosteuteen. 

 
Kuva 123. Yleiskuva IV-koneen TK04 raitisilmapellistä ja 
tuloilmasuodattimien kiinnityskehyksistä. Suodattimissa on 
ohivuotoja. 

  
Kuva 124. Tuloilmasuodatinkammion pohja selvästi lian 
peitossa.  

 

 
Kuva 125. TK04:n tuloilmapuolen äänenvaimentimet (clean-
tec). Käytetyn äänenvaimennintyypin puhdistettavuus- ja 
kestävyysominaisuudet ovat hyvät. 

  
Kuva 126. Yleiskuva IV-koneen TK04:n poistoilmasuodatti-
mien kiinnityskehyksistä. Poistoilmakanavassa näkyy selvä 
pölykerros. Myös suodattimien ohivuodoista selvät viitteet. 
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Kuva 127. Poistoilmansuodattimien kiinnityskehikoiden 
tiivisteet ovat huonossa kunnossa.. 

  
Kuva 128. IV-koneen poistoilmapuolen äänenvaimentimien 
ja LTO:n välinen kammio. Koneen pohjalla pölyä. 

 

 
Kuva 129. Poistoilmapuhallinkammion pohjalla ja kammion 
yläosassa olevassa jäteilmapellissä on merkkejä kosteuden 
aiheuttamista hapettumista. 

  

 

TK05, C-osa, kellari, suihku-, wc- ja pukuhuonetilojen tulo- ja poistokone 

• Keskimääräinen laskennallinen jäljellä oleva käyttöikä 7- 12 vuotta. 
• Peruskorjaus 5 - 10 vuoden kuluttua. Peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi 3-5 vuoden 

kuluttua. 
• IV-koneen käyttöä on mahdollista jatkaa pitempään, ennen peruskorjausta, tehostetulla 

huollolla. 
• Mitatut kokonaisilmavirrat +1,01/-1,59 m3/s (mitoitus +1,2/-1,35 m3/s), ilmavirtojen poik-

keamat on yli sallittujen rajojen. Ilmavirtojen poikkeamat korostavat tilojen alipaineisuutta. 
• Tuloilman lämpötila +17,0 ˚C (ulkoilma -2,0 ˚C), poistoilman lämpötilahyötysuhde 52% 

(ilmavirrat huomioiden). 
• IV-koneen lämpötilahyötysuhde on heikko (IV-koneen säädöt pielessä, eikä kone toimi 

optimaalisella säätöalueella). 
• Raitisilmakammion ilmanottosäleikön avoin otsapinta-ala on liian pieni sijoituspaikkaansa 

nähden ja säleikkö sieppaa lunta kammioon. Säleikön suojaverkossa ja kammiossa on 
roskaa. 

• Raitisilmapelti ok. 
• Tuloilmasuodattimet F7, suodattimet märät ja likaiset. 
• Tuloilmasuodatinkammiossa roskaa ja kosteuden aiheuttamia hapettumia. 
• LTO likainen ja kennon kiinnitykseen on tehty jossain vaiheessa muutoksia. LTO:n kam-

mioiden väliset harjakset puuttuvat (vaurioituneet ja irronneet)  ilmavuotoja  Säädet-
tävyys sekä puhaltimien ja LTO:n hyötysuhde heikkenee. 

• TF01 puhaltimessa lievä laakeriääni. 
• IV-patterin pinnalla on roskaa. 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 51 (79) 
 

 

• Tulopuolen äänenvaimenninelementit ok, suojapinnoitteet ehyet. 
• Tuloilmakammion rakenne: pelti - mineraalivilla - reikäpelti, mineraalivillassa on musta 

suojapinnoite. Mineraalivillaeristelevyjen saumoja ei ole suojattu, saumoista voi lähteä 
kuituja tuloilman mukaan. 

• Poistoilmakammio on kuten tuloilmakammio, kammiossa pölyä. 
• IV-koneen poistoilmapuolella on pölyä ennen poistoilmasuodattimia. 
• Poistoilmapuolen äänenvaimentimet ovat likaiset ja pölyiset. 
• IV-koneen kammiorakenteen anturiläpivienneistä on osa tiivistämättä  epätiiveystekijä, 

suojaamatonta mineraalivillaa näkyvillä. 
• Jäteilmapelti ok. 
• Poistosuodatin F7, ei merkittäviä ohivuotoja. 
• PF01 puhallin ja kammio ok. 
• Poistopuhaltimen PF01 imukartion PE-letkut olivat irti. Letkut kiinnitettiin ja ilmamäärät mi-

tattiin uudelleen. 
• Suodatinvaihtoja ja huoltoja ei ole merkitty koneisiin. 

 
Kuva 130. Yleiskuva TK05:n raitisilmanotosta (v.sininen) ja 
jäteilman ulospuhalluksesta (punainen). Kuvaan merkitty 
myös opetuskeittiön tuloilmakoneen TK-1:n raitisilmanotto 
(t.sininen).  

  
Kuva 131. TK05:n raitisilmasäleikön suojaverkossa on 
roskaa. 

 

 
Kuva 132. Yleiskuva ilmanvaihtokoneesta TK05. IV-kone on 
sijoitettu ahtaasti lämmönjakohuoneen perälle. 

 
Kuva 133. Raitisilmakammiossa on roskaa ja lumen sula-
misvesiä. 
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Kuva 134. Tuloilmasuodatinkammion pinnoilla runsaasti 
veden aiheuttamia hapettumia. 

  
Kuva 135. Konehuoneen lattialle valuu, IV-koneen rungon 
läpi, tuloilmasuodatinkammiosta tulevat sulamisvedet. 

 

 
Kuva 136. LTO-kiekon kiinnitykseen on tehty muutoksia 
jossain vaiheessa. Kiekon keskivaiheilla näkyy myös han-
kauma. 

  
Kuva 137. Tulo- ja poistopuolen erottavat, LTO-kiekkoa 
vasten olevat, harjakset puuttuvat. Tulo- ja poistoilma pää-
sevät sekoittumaan. 
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Kuva 138. Yleiskuva TK05:n tuloilmakammiosta. 

  
Kuva 139. Tuloilmakammiossa on paikoittain suojaamatonta 
mineraalivillaa reikäpellin takana. 

 

TK-1, B-osa, opetuskeittiön tuloilmakone 

• Keskimääräinen laskennallinen käyttöikä on loppunut. 
• Tuloilmakoneen uusinta mahdollisimman pian. 
• Tuloilmakoneen kokonaisilmamäärää ei mitattu (puhaltimessa ei mittayhteitä). 
• Raitisilmasäleikössä runsaasti roskaa 
• Raitisilmakammiossa on suojaamatonta mineraalivillaa. 
• Raitisilmapelti ei sulkeutunut puhaltimen pysähtyessä. 
• IV-patteri vaurioitunut, korjattu, ei vuotanut tutkimushetkellä. 
• Suodatin F7, likainen. 
• Tuloilmakoneen huoltoluukut vastaavat sähköjohtoihin  turvallisuusriski. 
• Puhaltimen moottorista on vuotanut voiteluaineita. 
• Tuloilmakone oli pysähdyksissä tutkimuksien alkaessa. Taajuusmuuntaja oli vikatilassa: 

TF ylilämpö. Kone käynnistyi, kun virrat kytkettiin. 
• Tuloilmakoneen äänitaso on korkea. 

 
Kuva 140. Yleiskuva tuloilmakoneesta TK-1. 

  
Kuva 141. Raitisilmapelti ei sulkeutunut puhaltimen ollessa 
pysähdyksissä. Raitisilmakanavoinnissa suojaamatonta 
mineraalivillaa. 
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Kuva 142. Yleiskuva tuloilmakoneen TK-1 raitisilmasäleikös-
tä. Säleikössä runsaasti roskaa. 

  
Kuva 143. Yleiskuva tuloilmakoneen TK-1 raitisilmasäleikös-
tä (ulkoa). Säleikössä runsaasti roskaa. 

 

 
Kuva 144. Tuloilmakoneen TK-1 patteri on vaurioitunut. 

  
Kuva 145. Yleiskuva tuloilmakoneen TK-1 puhaltimesta. 
Puhaltimen moottorista tihkuu voiteluaineita. 

 

 
Kuva 146. Tuloilmakoneen TK-1 huoltoluukut vastaavat 
sähköjohtoihin. 

  
Kuva 147. Tuloilmakoneen TK-1 huoltoluukut vastaavat 
sähköjohtoihin. 
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Huippuimurit 

Kohteen vesikatolla olevat huippuimurit kartoitettiin aistinvaraisesti tutkimuskäynnin yhteydessä. 
Huippuimurit ovat peräisin pääsääntöisesti 2000 luvulta ja ovat hyvässä kunnossa. Puhaltimien 
käyttöönottovuodet on ilmoitettu taulukossa 4. 

• Huippuimurin PK3 keskimääräinen jäljellä oleva käyttöikä on 0 – 4 vuotta. 
• Huippuimurin TK2.1 PF2.12 keskimääräinen jäljellä oleva käyttöikä on 4 – 9 vuotta. 
• Muilla vesikatolla olevilla huippuimureilla on keskimääräistä käyttöikää jäljellä > 9 vuot-

ta. 

 
Kuva 148. B-osa, PK-1, opetuskeittiö.. 

  
Kuva 149. B-osa, TK2.1 PF2.12, kotitalousluokka. 

 

 
Kuva 150. D-osa, TK01 PF31, vetokaapit(4kpl) sekä PK01 
(taaempi), kemikaalikaappi. 

  
Kuva 151. D-osa, PK02, wc-tilat. 
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Kuva 152. D-osa, PK03, vetokaappi. 

  
Kuva 153. C-osa, 1.krs wc-tilat, kellarin varastotilat. 

 

 
Kuva 154. C-osa, PK06, kellari, henkilökunnan sos.tilat ja 
varastot. 

  
Kuva 155. C-osa, PK07, keittiön kylmiöt. 
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Kuva 156. B-osa, PK07, siivouskeskus. Puhaltimen sähkö-
kaapelin vedonpoistin on rikkoutunut. 

  
Kuva 157. B-osa, PK08, käytävän ja opettajainhuoneen wc-
tilat. 

 

 
Kuva 158. C-osa, Liikuntasalin vesikatolla oleva käytöstä 
poistettu huippuimuri. 

  
Kuva 159. C-osa, Liikuntasalin vesikatolla oleva käytöstä 
poistettu huippuimuri. 

 

3.3.2 Kanavoinnit 
Karkea jako kiinteistön ilmanvaihtokanavistojen käyttöönottovuosista: 

• D-osa, 2000-2004 
• C-osa, 2004-2013 
• B-osa, 2001-2004 
• Opetuskeittiö ja osittain kotitalousluokka, 1993 tai vanhemmat. Kanavoinneista ei löydetty 

vuotta 1979 uudempia kuvia. 
 
Havainnot tutkimuskäynnillä: 
• IV-konehuoneessa havaittiin liitoksestaan irronnut tuloilmakanava (+115 l/s). Viasta ilmoi-

tettiin kiinteistöhuoltoon ja kanavointi käytiin korjaamassa tilapäisratkaisuin. Avoin kana-
valiitos puhalsi tuloilmaa yläpohjan ja vesikaton väliin rakennettuun kanavatilaan. 

• Kiinteistössä on wc-, varasto-, tuulikaappi- ja yms. tiloja, joista puuttuu iv-suunnitelmissa 
mainitut siirtoilmasäleiköt tai riittävät oviraot. 

• C-osan kellarissa on vanhoja iv-kanavia, jotka ovat huonossa kunnossa, eikä niiden käyt-
tötarkoitus ole selvä (kanavia ei näy suunnitelmissa). Myös opetuskeittiön tauko- ja vaa-
tehuoltotilassa on poistoilmaventtiileitä, joiden toiminnasta ei ole selvyyttä. 

• D-osan vetokaappien alipaineen kompensointi ei toimi riittävän tehokkaasti. 
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• Koulusihteerin varastotilan ilmanvaihto ei ole suunnitelmien mukainen, eikä se toimi tar-
peen mukaisella tavalla. 

• B-osan 2. kerroksen luokkahuoneiden iv-kanavien kaikkia kanavaliitoksia ei ole tehty teh-
dasosin ja liitokset vuotavat. 

• Liikuntasalin porrashuone- ja varastotilojen poistoilmakanava. Kanavassa selkeä pölyker-
rostuma. 

 
Kuva 160. IV-konehuoneessa ( TK2.1) huonosti kannakoitu 
ja kiinnitetty kanavaliitos oli löysännyt ja tuloilma puhalsi 
rakenteisiin. 

  
Kuva 161. Yleiskuva B-osan luokkatilojen ilmanjakoratkai-
susta. 

 

 
Kuva 162. Luokkahuoneen 014 tuloilmakanava. Kanavassa 
pölyä vähäisesti. Kanavan pohjalla näkyy pidemmällä kar-
keampaa roskaa. 

  
Kuva 163. Luokkahuoneen 013 tuloilmakanava. Kanavassa 
pölyä vähäisesti. Kanavassa on vaahtomuovin pala joka 
tukkii yli 50% kanavan virtausalasta. 
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Kuva 164. Koulusihteerin varastotilan poistoilmaventtiilin 
liitäntäkanava. Kanavasta valui kylmä ulkoilma sisään. 

  
Kuva 165. Oletettu kanavan ulkona oleva pää (ei todennet-
tu, toteutus ei ole suunnitelmienmukainen). Kanavan pääs-
sä ei ole eläinsuojaverkkoa. 

 

 
Kuva 166. Yleiskuva B-osan luokkahuoneesta 204. 2. ker-
roksen luokkahuoneiden ilmanvaihtoa hankaloittaa kattopal-
kit. 

  
Kuva 167. 2. kerroksen luokkahuoneissa on asennettu 
tuloilmapäätelaitteet kaikkiin palkkiväleihin, jotta saavutet-
taisiin mahdollisimman hyvä ilmatilan huuhtoutuminen. 

 

 
Kuva 168. 2. kerroksen luokkahuoneiden loivia kanavakul-
mia katonrajassa ei ole toteutettu tehdasosin ja liitokset on 
yritetty tiivistää teippaamalla. 

  
Kuva 169. Kotitalousluokan huuvan kanavointi on vanhaa 
kanttikanavaa. 

 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 60 (79) 
 

 

 
Kuva 170. Opetuskeittiön poistoilmarunkokanava TK-01:n 
kohdalta kuvattuna. 

  
Kuva 171. Opetuskeittiön poistoilmarunkokanava huuvasta 
kuvattuna. 

 

 
Kuva 172. Kellarin varastotiloissa on vanhoja poistoilma-
kanttikanavia, jotka ovat huonokuntoisia ja puhdistamatto-
mia. Kaikki kanavaosuudet eivät näy enää suunnitelmissa. 

  
Kuva 173. Kellarin pukuhuonetiloissa on vanhoja poistoil-
makanttikanavia, jotka ovat huonokuntoisia ja puhdistamat-
tomia. Kaikki kanavaosuudet eivät näy enää suunnitelmissa. 

 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 61 (79) 
 

 

 
Kuva 174. Liikuntasalin porrashuone- ja varastotilojen pois-
toilmakanava. Kanavassa selkeä pölykerrostuma. 

  
Kuva 175. Kellarin pukuhuonetiloissa on vanhoja poistoil-
makanttikanavia, jotka ovat huonokuntoisia ja puhdistamat-
tomia. Kaikki kanavaosuudet eivät näy enää suunnitelmissa. 

3.3.3 Päätelaitteet 
 
Havainnot tutkimuskäynnillä: 
• Kiinteistössä käytetyt päätelaitteet soveltuvat hyvin tilojen nykyiseen käyttöön (puhdistet-

tavuus, säädettävyys), pois lukien kotitalousluokan ja opetuskeittiön päätelaitteet. 
• Kotitalousluokan ja opetuskeittiön huuvien puhdistettavuus ja säätöominaisuudet ovat 

heikot. 
• Kotitalousluokan huuvien suodattimet ovat todella likaiset 
• Opetuskeittiön tuloilmapäätelaitteissa on suojaamatonta mineraalivillaa. 
• Osa käytävien päätelaitteiden yläpohjien läpivienneistä on puutteellisesti tiivistetty. 
• Rehtorin huoneen tuloilmapäätelaitteen liitäntäkanava on vaurioitunut. Kanavan tiiveys on 

mahdollisesti heikentynyt (ei ole hyväksyttävä asennus). 
• D-osan opetusvälinevaraston molemmin puolin olevissa siirtoilmasäleiköissä on suojaa-

matonta mineraalivillaa. 
 

 
Kuva 176. Yleiskuva B-osalla käytetyistä luokkahuoneiden 
tuloilmapäätelaitteista. 

  
Kuva 177. Tuloilmapäätelaitteen säleikkö. Luokkahuoneiden 
tuloilmasäleikköjen sisäpinnoilla ei havaittu merkittävästi 
epäpuhtauksia. 
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Kuva 178. Päätelaitteissa käytetty äänieristysmateriaali on 
Dacron (ei tuloilmaan irtoavia kuituja). Osassa päätelaitteis-
sa näkyi sisäpinnoilla likaa (pölyä). Pölyssä näkyi puhdis-
tusharjan jälkiä edellisestä puhdistuksesta.  

  
Kuva 179. Yleiskuva B-osalla käytetyistä luokkahuoneiden 
poistoilmapäätelaitteista. 

 

 
Kuva 180. Poistoilmapäätelaitteissa oli havaittavissa tuloil-
mapäätelaitteita enemmän epäpuhtauksia. 

  
Kuva 181. Poistoilmapäätelaitteiden äänieristeet ovat tum-
muneet pölystä. 

 

 
Kuva 182. Opettajainhuoneen wc-tilan poistoilmaventtiilin 
liitäntäkanava. Kanavassa selvästi erottuva pölykerros. 

  
Kuva 183. Käytävien päätelaitteiden kaikkia yläpohjien 
lävistyksiä ei ole tiivistetty asianmukaisesti. 
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Kuva 184. Luokan 205 poistoilman päätelaite. Säleikössä 
selvä pölykerros. 

  
Kuva 185. Opettajainhuoneen wc-tilan siirtoilmasäleikön 
seinäläpiviennistä puuttuu kanavaosa. 

 

 
Kuva 186. Rehtorinhuoneen tuloilmapäätelaite, ei havaitta-
via epäpuhtauksia. 

  
Kuva 187. Rehtorin huoneen tuloilmapäätelaitteen liitäntä-
kanava on vaurioitunut asennuksenyhteydessä. Kanavan 
tiiveys on voinut heikentyä (ei ole hyväksyttävä asennus). 

 

 
Kuva 188. Yleiskuva kotitalousluokasta. Huuvat ovat van-
hentuneet ja niiden puhdistettavuus ja säätöominaisuudet 
ovat heikot. 

  
Kuva 189. Kotitalousluokan huuvien suodattimia ei ole pesty 
ja suodattimet ovat todella likaiset. 
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Kuva 190. Yleiskuva opetuskeittiön tuloilmapäätelaitteesta. 

  
Kuva 191. Opetuskeittiön tuloilmapäätelaitteissa on suo-
jaamatonta mineraalivillaa. 

 

 
Kuva 192. Kellarin varastotiloissa on edelleen alkuperäisiä 
ilmanvaihtoventtiileitä. 

  
Kuva 193. Kellarin pukuhuoneiden wc-tilojen siirtoil-
masäleikköjen kanavointien äänieristeiden saumoissa on 
näkyvillä suojaamatonta mineraalivillaa. 

 

 
Kuva 194. Kellarin pukuhuonetiloissa on vanhoja, käytöstä 
poistettuja, ilmanvaihtoventtiileitä kanavointeineen. 

  
Kuva 195. Yleiskuva D-osan luokasta 108 . 
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Kuva 196. D-osan tuloilman päätelaitteista ei havaittu mer-
kittäviä epäpuhtauksia. 

  
Kuva 197. D-osan opetusvälinevaraston molemmin puolin 
olevissa siirtoilmasäleiköissä on suojaamatonta mineraalivil-
laa. 

3.3.4 Sisä- ja ulkoilman paine-eron seurantamittaus 
Tutkimuksissa mitattiin kiinteistön tilojen painesuhteita kaikkiaan 8:sta eri tilasta, ajanjaksolla 
16:00 28.12.2016 – 06:00 3.1.2017. Mittaukset toteutettiin loggaavilla mittareilla, jotka tallenta-
vat mittaustulokset viiden minuutin välein. 

Paine-eromittaukset kuvastavat ilman liikkumista rakennuksessa ja rakenteiden läpi suhteessa 
ulkoilman paineeseen. Jos paine-ero tilojen ja ulkoilman tai kerrosten välillä on suuri, ilma pyrkii 
kulkeutumaan alipaineisempaa tilaa kohti pienistäkin raoista ja epätiiveyskohdista. Liian suuri 
alipaine kasvattaa ilmavuotojen määrää ja riskiä sisäilman laadun huononemiselle, jos rakentei-
den läpi pääsee epäpuhdasta tuloilmaa sisätiloihin. Suomen rakentamismääräyskokoelman osa 
D2 mukaan alipaine ei saa olla yli 30 Pa. Asumisterveysopas suosittelee rakennuksiin, joissa on 
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, 0…-2 Pa paine-eroa ulkoilmaan nähden 
(Asumisterveysopas, 2009, s. 64). Sään muutokset, sekä tilojen käyttö vaikuttavat voimakkaasti 
paine-eromittauksien tuloksiin. 

Mittausajanjaksolla 29.12. – 31.12. ulkoilman olosuhteet (tuuli) aiheutti mittauksiin suuria paine-
eron vaihteluita. Ilmanvaihdon toiminnan tarkastelu kuvaajista tulee painottaa 1.1.-3.1. ajalle. 

Mittaustulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6. 

Tila Mittalaite IV-koneet vaikutusalueella 
Luokkatila, D-osa PE21.1 TK01, PK02 
Kemian Lab, D-osa PE21.2 TK01, PK02, TK01PF31 

Opettajainhuone, B-osa PE21.3 TK2.1, PK08 

Luokkatila 205, B-osa PE21.4 TK2.1 

Opetuskeittiö, B-osa PE21.5 TK-1, PK-1 

Kuntosali, C-osa PE21.6 TK05, TK-1, TK03TF01, PK05, PK06, PK11 

Ruokala, C-osa PE21.7 TK03, TK02, PK05 

Putkitunneli PE21.8 Kanavapuhallin A-osan puolella 

Taulukko 6. Paine-eromittauksissa mukana olleet tilat ja tiloja palvelevat IV-koneet. 

Luokkatila, D-sa 

• Mittauksen alkujaksolla näkyy runsaita vaihteluita paine-erossa (tuuli). 

• Mittauksen loppujaksolla ei näy merkittävää eroa sisä- ja ulkoilman painesuhteiden välil-
lä. 

Kemian Lab., D-osa 

• Mittauksen alkujaksolla näkyy runsaita vaihteluita paine-erossa (tuuli). 

• Mittauksen loppujaksolla ei näy merkittävää eroa sisä- ja ulkoilman painesuhteiden välil-
lä, pois lukien 2.1. klo 16:00-18:00 näkyvä 22 Pa alipainejakso. 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 66 (79) 
 

 

• 2.1. klo 16:00-18:00 näkyvä -22 Pa alipainejakso johtuu D-osan vetokaapeista. Kaapit 
kytkettiin tällöin kokeellisesti toimintaan. 

Opettajainhuone, B-osa 

• Mittauksen alkujaksolla näkyy runsaita vaihteluita paine-erossa (tuuli). 

• Mittauksen loppujaksolla tilan paine-erovaihtelut tasoittuvat, tilassa noin 5 Pa liian kor-
kea alipaine. 

Luokkatila 205, B-osa 

• PE-kuvaajassa ei häiritseviä tuuliolosuhteiden vaikutuksia. 

• Tilan on noin -2,5 - -7,5 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden, kun ilmanvaihto on ryömi-
tänopeudella. 

• Kun ilmanvaihto on 1/1-teholla, tila on noin -10 - -15Pa alipaineinen. 

• Ilmanvaihto aiheuttaa tilaan liiallisen alipaineen. 

Opetuskeittiö, B-osa 

• Tilan paine-erokuvaajassa ei näy, toistuvia, haitallisia alipainejaksoja. 

• 29.12. klo 7:00 – 10:00 välisenä aikana tilassa noin -10 Pa alipainejakso, mikä johtuu 
tuloilmakoneen toimintahäiriöstä (ylilämpeneminen).  

• 2.1. klo 7:00 näkyy noin -17 Pa alipainepiikki. Sama alipaine näkyy voimakkaampana 
myös ruokalan mittauksessa. 

Kuntosali, C-osa 

• Mittauksen alkujaksolla näkyy runsaita vaihteluita paine-erossa (tuuli). 

• Mittauksen loppujaksolla tilan PE-kuvaajassa ei häiritseviä tuuliolosuhteiden vaikutuk-
sia. 

• Tilan painetaso vaihtelee noin -7 - -17 Pa alipaineessa. 

• Tila on reilusti alipaineinen 

Ruokala, C-osa 

• Mittauksen alkujaksolla näkyy runsaita vaihteluita paine-erossa (tuuli). 

• Mittauksen loppujaksolla tilan paine-erovaihtelut tasoittuvat, tilassa noin 5 Pa liian kor-
kea alipaine. 

• 2.1. klo 7:00 näkyy noin -33 Pa alipainepiikki. Tämä voi johtua esimerkiksi keittiön pois-
toilmakoneiden virheellisestä toiminnasta. 

Putkitunneli 

• Putkitunnelin paine-ero porrashuoneeseen nähden ~±0 Pa. 

• Putkitunnelin alipaineistus on alimitoitettu, tila ei ole alipaineinen ympäröiviin tiloihin 
nähden. 
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3.4 Jätevesiviemärit ja lämpökeskus 
3.4.1 Jätevesiviemärit 

Tarkastelluilla rakennusosilla (B-D) käytössä olevat jätevesiviemärit ovat uusittuja. Jäte-
vesiviemärit on rakennettu PVC-muoviputkesta kumirengastiivisteellisin muhviliitoksin sekä va-
lurautaputkesta pantaliitoksin. Muoviputkea on käytetty C- ja D-osan pohjaviemäreissä, B-osalla 
putkitunnelissa näkyvillä kulkeva uusittu pohjaviemäriosuus on rakennettu valurautaputkesta. 
Tuuletusviemäreissä näkyy edelleen käytössä vanhaa valurauta-putkea. 
 
Uusittujen viemäreiden sisäpuolisissa tv-kuvauksissa havaittiin painuma D-siipeä palvelevalla 
pohjaviemäriosuudella.   
 
Vanhoja alkuperäisiä viemäriputkistoja on osittain purettu ja osittain jätetty rakenteisiin ja myös 
näkyville. B-osan putkitunnelissa havaittiin vanhaan pohjaviemäriin liittyviä, katkaistuja ja tulpat-
tuja viemärihaaroja sekä myös yksi haara, jota ei ollut katkaistu ainakaan näkyvältä osaltaan. 
Vanhat mahdollisesti tulppaamattomat putket sekä uusien putkilinjojen epätiiviit läpiviennit voi-
vat aiheuttaa hallitsemattomia ilmareittejä esim. putkitunnelin ja käytössä olevien tilojen välillä. 
 
Kiinteistötarkastuksissa havaittiin aistinvaraisesti viemärin hajua useissa tiloissa, mm. D-osan 
wc-tiloissa sekä B-osalla kotitalousluokissa. Tuuletusviemäreissä havaittiin ylimääräisiä esineitä 
ja huurtumisen aiheuttamaa toiminnan heikentymistä mikä voi osaltaan selittää hajuongelmia. 

3.4.2 Lämmönjakokeskus 
Lämmönjakokeskus on uusittu vastikään käyttöveden lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen 
osalta. Nämä lämmönsiirtimet ovat tyyppikilpien mukaan peräisin vuodelta 2015. Patteriverkos-
ton lämmönsiirrin on tyyppikilpien mukaan peräisin vuodelta 2001. 
 
Lämmönjakokeskus on kokonaisuutena arvioiden tyydyttävässä / hyvässä kunnossa ja van-
himmallakin siirtimellä on teknistä käyttöikää jäljellä n. 8…10 vuotta. Uusimmilla siirtimillä (2015) 
on laskennallisesti käyttöikää jäljellä jopa yli 20 vuotta.  
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3.5 Sähköjärjestelmät 

 
 Kuva 198. Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmien paikannuspiirustus 

 

3.5.1 Asennus ja apujärjestelmät 
Kiinteistön johtoasennukset on toteutettu nykyisellään pinta- ja uppoasenteisena sekä osittain 
hyllyasennuksina. Luokka- ja opettajien tiloissa kaapeloinnin johtoteinä on käytössä lisäksi joh-
tokanavia.  
Johtoteillä on osittain vähäisesti tilaa jälkiasennuksille. Laajennuksia ja tilamuutoksia ajatellen 
johtoteiden lisäys tulee ajankohtaiseksi. Pääkeskustilasta on varaputkituksia mahdollisia laajen-
nuksia varten (3 x M110). 

3.5.2 Sähköliittymä 
Kiinteistö on liitetty sähköyhtiön 0,4 kV:n pienjänniteverkkoon pihalla olevan muuntamon kautta. 
Liittymiskaapeli on tyypiltään 3x(AXMK 4x300), joista 2 kpl on käytössä ja 1 kpl varalle. Liitty-
mää suojaavat sulakkeet on 2x3x315A dokumenttien ja tarkastelun mukaan. Rakennuksen liit-
tymän asennettu teho on merkitty 450 kVA. Sähköjärjestelmä on maadoitettu ja maadoituskisko-
ja on teknisissä tiloissa ja ne olivat kunnossa. Liittymällä on teknistä käyttöikää n. 50 vuotta. 
Liittymän tämän hetkinen kapasiteetti on riittävä nykyisiä tarpeita sekä laajennuksia ajatellen ja 
rinnalle on saatavissa lisäksi 3x315A pääsulake. Liittymän pääsulakkeen nostaminen ja varaliit-
tymän käyttöönotto tarpeen mukaan laajennuksen yhteydessä (tarkentuu suunnittelusta). 

3.5.3 Sähköenergian pääjakelu 
Kiinteistön pääkeskus sijaitsee C-osan kellarikerroksessa omassa teknisessä tilassa. Pääkes-
kus on nimellisvirraltaan In 1200A ja järjestelmä on 5-johdinjärjestelmän TN-S mukainen. Nykyi-
set ryhmäkeskukset on varustettu kytkinvarokkein, tulppasulakkein ja automaattisulakkein sekä 
osittain vikavirtasuojilla. Pääkeskustilassa on 108A/ 75 kVar kompensointilaite. Sähköjärjestel-
mä on määräaikais-/ varmennustarkastettu 7/2013. Kiinteistössä on alkuperäisiä ja vanhempia 
keskuksia 1960–1980 luvulta (B- ja C-osalla). Osittain keskuksia on uusittu myös 90–2000 luvul-
la. Vanhempien keskusten käyttöikä on lopussa tai loppupuolella. Uusilla keskuksilla on teknistä 
käyttöikää jäljellä noin 30–40 vuotta. Kompensointilaitteella on teknistä käyttöikää noin 15–20 
vuotta. 
 
Uudessa pääkeskuksessa on varalähtöjä (kytkinvaroke) 2kpl 250A ja 1 kpl 400A sekä muutama 
tulppasulakelähtö. Pääkeskuksen kapasiteetti ja laajennusvara on riittävä. Mahdollinen laajen-
nusosa on perusteltua varustaa omalla nousukeskuksella, jota syötetään nykyisestä pääkes-
kuksesta. Nykyisen koulun tilamuutokset on sähköistettävissä olemassa olevien keskuksien 
kautta. Alkuperäiset ja vanhemmat keskukset tulee uusia 5-10 vuoden sisällä (B- ja C-osalla).   
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3.5.4 Sähkökalusteiden ja laitteistojen sähköistys 
Kiinteistössä on LVI-laitteita teknisissä tiloissa ja katolla on huippuimurit, joita ohjataan kiinteis-
töautomaation avulla. Kiinteistössä on käyttäjien laitteita teknisessä luokassa sekä valmistus-
keittiössä ja kotitalousluokassa normaalit keittiökojeet. Kiinteistön pistorasiat, kytkimet ja muut 
kalusteet ovat sekalaisesti 1960–2000 luvulta ja hyvässä tai välttävässä kunnossa. Paikoitus-
alueella on eri aikakausilta olevia autolämmityspistorasiakoteloita. Kotelot on varustettu pääosin 
kellokytkimin, automaattisulakkein ja vikavirtasuojin. Alkuperäisten laitteistojen ja kalusteiden 
tekninen käyttöikä on lopussa.   
 
Alkuperäisten kalusteiden uusimista suositellaan perusparannuksen yhteydessä. Osa piha-
alueen autolämmityssyötöistä tulee A-alueen keskuksesta (JK3, puutyöluokka). Tämä tulee 
huomioida suunnittelussa ja kaapeloida pääkeskukselta. Muuten nykyisten laitteiden ja kalus-
teiden osalta ei ole rajoitteita tilamuutoksia ja laajennusta ajatellen. Perusparannuksen yhtey-
dessä sähköauton latauspisteitä tulisi harkita. 

3.5.5 Valaistusjärjestelmä 
Sisä- ja ulkovalaisimet ovat loistelamppu-, monimetalli-, elohopeahöyrylamppuvalaisimia ja osit-
tain hehkulampuin varustettuja. Ulkovalaistusta on jälkeenpäin uusittu osittain LED-
lamppuvalaisimiksi. Sisävalaisimia ohjataan kytkimin, painonapein sekä osittain liiketunnistimin. 
Ulkovalaistusta ohjataan hämäräkytkinohjauksella. Kiinteistö on turva- ja poistumisvalaistusjär-
jestelmä, jonka keskus sijaitsee JK1 tilassa A-osalla (vuodelta 2013). Valaisimet ovat hohto- ja 
loistelampuin varustettuja. Kiinteistössä on alkuperäisiä valaistus- ja turvavalaistusjärjestelmiä. 
Alkuperäisten valaisinten tekninen käyttöikä on lopussa.  
 
Alkuperäisiä ja vanhempia valaistusjärjestelmiä tulee uusia perusparannuksen yhteydessä. Pe-
rusparannuksessa tulee uusia hehku- ja elohopeahöyryvalaisimet lampputyypin poistuessa 
markkinoilta. Ulkovalaistus on heikko ja sitä tulee parantaa mahdollisin pylväs- ja heitinva-
laisimin. Tilamuutosten turvavalaisimet on mahdollista kaapeloida nykyiseen turvavalokeskuk-
seen. Turvavalokeskuksen siirto on toteutettava, mikäli A-osa puretaan. Mahdollisen laajen-
nusosan poistumistievalaistukselle olisi perusteltua asentaa oma turvavalokeskus ja varustaa 
led-valaisimilla. 

3.5.6 Sähkölämmitysjärjestelmät 
Kiinteistö on kaukolämmityksen piirissä. Kiinteistössä ei ole sulanapitolämmityksiä, mutta yksit-
täisiä tasolämmittimiä on pääkeskus-, purunpoistotila ulkona ja teletilassa (huone 114/ B-osa). 
Lisäksi siivoushuoltotilassa on lattialämmitys sähköllä. Lämmityslaitteita ohjataan omilla tai erilli-
sillä termostaateilla. Lämmityslaitteet ovat kunnossa tarkastelun perusteella ja niillä on teknistä 
käyttöikää noin 20 vuotta. 
 
Nykyisten lämmityslaitteiden osalta ei ole rajoitteita tilamuutoksia ja perusparannuksia ajatellen. 
 

3.5.7 Telejärjestelmät 
Kiinteistö on liitetty paikallisen teleyhtiön verkkoon kuitukaapelein. Telekuituboxi on sijoitettu te-
letilaan 114, B-osalla. Pääjakamo 1 on opettajanhuoneessa erillisessä komerotilassa ja raken-
nuksessa on lisäksi alajakamoita. Kiinteistössä on alkuperäisen puhelinjärjestelmän rinnalla 
yleiskaapelointiverkko ja Atk-järjestelmä, joka on tyypiltään kategoria 6 ja lisäksi jakamoiden vä-
lillä on kuitukaapelointi. Rasiat ovat 2xRJ45 tyyppisiä. Kiinteistössä on katolla harava-antenni. 
Päävahvistin sijaitsee 114 teletilassa ja se on uusittu 2016. Järjestelmän verkkorakenteesta ei 
ole dokumentteja.  
Kiinteistössä on äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä. Liikuntasalissa on oma vahvistinkeskus.  
Koulun päävahvistin sijaitsee 114 teletilassa ja lisäksi luokissa on vanhempia kuulutuslaitteita.  
Kiinteistössä on ajannäyttöjärjestelmä. Järjestelmän pääkello (ESMI WDP-Y2) sijaitsee myös 
114 teletilassa ja kellot ovat 1- tai 2-puoleisia viisarikelloja. 
 
Nykyisen teleliittymän tiedonsiirtokapasiteetti on riittävä perusparannusta ajatellen. Nykyiset te-
lejärjestelmät eivät aiheuta rajoitteita tilamuutoksia ja laajennusta ajatellen. Järjestelmät ovat 
toimintakuntoisia tarkastushetkellä ja niitä on uusittu niiden rikkoutuessa. Äänentoistolaitteisto 
on heikoimmassa kunnossa ja aiheuttaa rajoitteita mahdollisissa perusparannuksissa. Asema-
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piirustuksesta puuttui liittymiskaapelin merkintä ja dokumenteista ei havaittu kuitusyötön merkin-
töjä. Piirustukset tulisi täydentää suunnittelun yhteydessä. Osittaista uusimista on odotettavissa 
perusparannuksen yhteydessä (aikakello ja äänentoisto). 

3.5.8 Tilaturvallisuus- ja valvontajärjestelmät 
Kiinteistössä on tallentava kameravalvontalaitteisto (Securitas). Lisäksi havaittiin yksittäisiä ku-
lunvalvontalaitteita.  Kiinteistössä ei ole kattavaa palohälytys tai -ilmoitusjärjestelmää. Osastojen 
välissä on paloilmaisimilla varustetut palo-ovet, joita ohjataan Abloy laukaisukeskuksilla. Vahti-
mestarin tiloissa on Vahtimikko RT 501 keskus ja muita turvajärjestelmän laitteita. Järjestelmistä 
ei ole jatkohälytystä eikä piirustuksia.  
 
Nykyiset turvajärjestelmät ovat hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Turvajärjestelmiä laajenne-
taan käyttötarpeen mukaan. Jatkohälytyksellä olevan paloilmoitus- tai hälytyslaitteiston asenta-
mista suositellaan turvallisuuden parantamiseksi. 

3.5.9 Automaatio- ja mittausjärjestelmät 
Kiinteistössä on keskitetty kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Järjestelmä on t.a.c. valmisteinen 
(2003).  Laitteistojen keskukset sijaitsevat LVI-tiloissa. Lisäksi lämmönjakohuoneessa on van-
hempi erillinen hälytyskeskus. Hälytyksistä on jatkohälytys kiinteistöhuoltoon. Järjestelmä ohjaa 
LVI-laitteistoja.  
 
Järjestelmän laitteet ovat kunnossa ja toimivia tarkastushetkellä. Automaatiojärjestelmällä on 
käyttöikää noin 15 vuotta. Automaatiojärjestelmä on laajennettavissa hankesuunnittelun puit-
teissa. Mahdollisen A-osan purkamisen myötä siellä olevia keskuksia voidaan hyödyntää ja ot-
taa talteen myöhempää asennusta varten. Automaatiojärjestelmän päivitystä suositellaan laa-
jennuksen ja tilamuutoksien yhteydessä.  
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Rakennustekniikka 
Kohteeseen tehdyn tutkimuksen perusteella sisäilmaongelmat eivät todennäköisesti ole vain 
yhdestä tekijästä johtuvia, vaan aiheuttajia ja sisäilmariskitekijöitä on useampia. Kohteeseen ai-
kaisempina vuosina tehdyissä sisäilmatutkimuksissa (Prodeco Oy:n tutkimukset vuosina 2015-
2016) sisäilmasta otetut VOC- ja mikrobinäytteet olivat pääosin tulokseltaan tavanomaisia. Käyt-
täjäkyselyn ja nyt tehtyjen tarkastuksien perusteella rakenteissa on paikoin vaurioita, mistä ai-
heutuu mahdollista sisäilmahaittaa, mutta puutteet iv-järjestelmissä, mahdolliset villakuidut ja 
viemäreiden hajut tiloissa vaikuttaisivat olevan myös ongelmana. 
Kohteeseen on tehty 1990- ja 2000-luvulla laajoja rakennusteknisiä korjaustöitä (mm. alapohjien 
uusimista, ikkuna- ja julkisivukorjauksia, lähes kaikki sisäpinnat uusittu, yläpohja ja vesikatto 
korjattu) sekä rakennettu laajennusosia, jotka ovat rakennusteknisesti nykyaikaisia ja niissä ei 
tiettävästi ole ollut ongelmia.  
Kohteeseen tehtyjen rakenteellisten tutkimuksien perusteella ongelmallisimmat rakennusosat 
sisäilman laadun kannalta ovat D-osan FYKE-siipi, B-osan käytävä ja C-osan kellaritilat (kor-
jaamattomat osat). 
Ongelmien aiheuttajia ovat: 

• D-osan FYKE-siiven vanha ulkoseinä (nykyinen väliseinä) 
• D-osan ulkoseinien, väliseinien ja pilareiden liittymät alapohjiin (tiiveys) 
• Vanhat ulkoseinärakenteet (B, C ja D osat) ja rakenteissa olevat paikalliset mikrobivau-

riot  liittymärakenteet ja etenkin ikkunaliittymien tiiveyspuutteet. 
• B- ja C-osan kellarin vanhat alapohja- ja perusmuurirakenteet 
• Paikalliset lattiamattojen kosteus- ja VOC-vauriot 
• Putkitunnelista tiloihin mahdollisesti kulkeutuvat hajut 
• Tilojen alipaineisuus (lisää rakenteista tulevia ilmavuotoja) 

Ulkoseinät 
Kohteessa ulkoseinien sisäkuori on pääasiassa tiilirakenteinen (paikoin myös betonirakentei-
nen), eristeenä on mineraalivilla ja ulkopinta on tiilimuurattu tai levyverhoiltu. Seiniin tehdyn tii-
veystarkastelun perusteella voidaan todeta että ikkunaliittymien kohdilla on selkeimmät tiiveys-
puutteet. B-osan kevytsoraharkkoseinien (pohjakerroksessa olevat luokkatilat) kohdalla seinän 
sisäkuoren ja höyrynsulun välissä on noin 20 mm rako, joten ilma liikkuu rakenteissa helposti 
pitkiäkin matkoja ja hajut voivat tulla kaukaa rakenteista sisälle. 
Pääosa ulkoseinien eristevillasta otetuista näytteistä oli tulokseltaan tavanomaisia, mutta raken-
teissa on paikoin myös mikrobiovaurioita. Osassa avauskohdilla oli aistittavissa selkeää hajua 
vaikka eristeestä otettu näyte oli tavanomainen, mikä kertoo siitä että haju tulee mahdollisesti 
kauempaa rakenteista.  
Aistinvaraisesti tarkasteltuna ongelmia on eristeisesti 1967 valmistuneilla osilla (C-osan kellari, 
D-osan FYKE-siipi ja B-osan käytävät). Koska rakenteet eivät ole kaikilta osin tiiviit, epäpuhtau-
det pääsevät rakenneliittymien kautta sisäilmaan, mikä on aistittavissa paikoin myös hajuna si-
säilmassa. Ilmavuotojen mukana eristetilasta saattaa kulkeutua myös mineraalivillakuituja si-
säilmaan. 
Osa ulkoseinärakenteista on lähes 50 vuotta vanhoja ja niihin ei ole tiettävästi tehty laajempia 
rakenteellisia perusparannustöitä. Maanvastaisissa rakenteissa vauriot voivat osin johtua ulko-
puolisesta kosteusrasituksesta, lisäksi paikalliset vesivuodot rakenteisiin ja ilmavuotojen seura-
uksena rakenteisiin mahdollisesti tiivistynyt kosteus on todennäköisesti ongelmien taustalla. 
Maanvastaisilla osuuksilla B-, C- ja D-rakennusosilla on ulkopinnassa korkea betonisokkeli ja 
rakenteen tuulettuvuus on näillä osin heikkoa.  Rakenteissa olevien vesieristeiden (etenkin kel-
larin perusmuurit) tekninen käyttöikä on lopussa. 
D-osan laajennoksen ja FYKE-siiven välinen seinä on vanha ulkoseinärakenne ja selkeä sisäil-
maongelman aiheuttaja. Seinän rakenteissa oli havaittavissa puutteita niin toteuttavassa kuin 
tiiveydessä. 
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Alapohjat, alapohjien liittymät 
Uudisosat (D-osan laajennus, opettajainhuone B-osalla, keittiön laajennos) 
Uudisosilla alapohjat ovat tyypillisiä 2000-luvun maanvaraisia rakenteita ja niihin ei sisälly mer-
kittäviä kosteusteknisiä riskejä. Alapohjien liittymärakenteissa oli paikoin ilmavuotoja havaitta-
vissa, mutta ylösnostot ovat pääosin tiiviit ja tarkastelun perusteella merkittävää haittaa ilma-
vuodoista ei aiheudu ainakaan tarkastushetkellä.  
Tiloihin tehdyssä pintakosteuskartoituksessa poikkeavia havaintoja oli lähinnä opettajienhuo-
neen kopiotilassa ja wc-tilassa. Ko. alueelta mattoa tutkittiin tarkemmin ja voidaan todeta, että 
siinä on selkeät vauriot ja aiheuttajana on kosteus mattopinnoitteen alla. Tarkastuksen perus-
teella vaurion aiheuttaja ei todennäköisesti ole maaperästä nouseva kosteus vaan on syytä 
epäillä putkivuotoa tai rakennusaikaista kosteutta, joka ei ole tiiviistä pinnoitteesta johtuen 
päässyt kuivumaan.  
Opettajienhuoneen ja B-osan käytävän liittymäkohdissa oli alipaineistuksen aikana havaittavis-
sa yhdestä kohtaa lievää, mikrobiperäistä hajua. Hajun aiheuttaja on todennäköisesti ilmayhteys 
alapohjarakenteisiin liittymäkohdalla. Normaalitilanteessa hajua ei aistittu ja todennäköisesti sii-
tä ei aiheudu ainakaan merkittävää sisäilmahaittaa, mutta mahdolliset korjaustyöt on syytä 
huomioida seuraavassa laajemmassa peruskorjauksessa. 
B- ja C rakennusosat 
B-osalla pohjakerroksen soluluokkien alapohjarakenteita on osassa tiloista uusittu. C-osalla 
ruokasalissa ja kellarin pukutilojen alueella (ks. kuva 16) alapohjia on uusittu. Niillä osin, missä 
alapohjia ei ole vielä uusittu rakenteissa on kosteusteknisiä riskejä, sillä lämmöneristettä tai ka-
pilaarisen kosteudennousun katkaisevaa kerrosta ei kaikilla osilla ole ja pinnoitteena on pääosin 
tiivis muovimatto. Osa rakenteista on vanhoja kaksoislaattarakenteita, joiden vedeneristeiden 
tekninen käyttöikä alkaa olla loppupuolella ja rakenteita voidaan pitää vaurioalttiina. Osassa ti-
loista oli mitattavissa koholla olevia pintakosteusarvoja ja mattojen VOC-tutkimuksien perusteel-
la pinnoitteissa on vaurioita.  Ko. osilla havaittiin myös tiiveyspuutteita alapohjien liittymissä kes-
kiosan väliseinään. Liittymäkohtien tiiveys on käytännössä muovimaton ylösnoston varassa ja 
niiltä osin, missä matto on rikki/irti ylösnoston kohdalta, tulee paikoin myös hajuja sisäilmaan. 
C-osan ruokasalissa oli havaittavissa linjaston kohdalla paikoin alueita, joissa pintakosteusarvot 
olivat koholla ja lattiapäällysteiden tarkempien tutkimuksien perusteella (VOC) pinnoitteessa on 
selkeät vauriot. Ko, alueelle tehtyjen porareikien perusteella alapohjarakenne on itsessään fysi-
kaalisesti toimiva, nykyaikainen rakenne, joten vaurion aiheuttaja jäi epäselväksi (korjausvaluja 
alueella? Putkivuoto?). 
D-osan ”FYKE”-siipi 
D-osalla alapohjat on uusittu 2000-luvulla ja alapohjarakenne on hyvin tyypillinen ko. rakennus-
ajankohdan rakenneratkaisu ja siihen itsessään ei sisälly merkittävää rakennusfysikaalista ris-
kiä. Ongelmana on kyseisellä rakennusosalla alapohjien liittymärakenteet ulkoseiniin, väliseiniin 
ja pilareihin. Lattioiden uusimisen yhteydessä alapohjan betonilaatan valu on erotettu ko. raken-
teista villakaistaleella ja tällä hetkellä lähes kaikissa liittymärakenteissa on noin 10 - 20 mm ra-
ko, josta on suora yhteys alapohjatäyttöihin. Valunerotuskaistaleena olevasta villasta oli monin 
paikoin aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju ja etenkin alapohjan täyttökerroksista tuleva 
haju oli paikoin hyvin voimakas. Liittymärakenteiden tiiveys on käytännössä muovimaton ylös-
noston varassa ja ko. ylösnosto on monessa kohtaa rikki tai irronnut seinästä.  
D-osan lattiapäällysteitä tarkasteltiin tutkimuksien yhteydessä pistokoeluontoisesti (viilto maton 
alle) ja muutamissa kohdissa oli aistittavissa lievä, mahdollisesti VOC-tyyppinen hajupoik-
keama. Tämän vuoksi matosta otettiin yksi näyte VOC-analyysia varten. VOC-tulos oli poikkea-
va ja mattojen kuntoa on syytä tutkia laajemmin, ellei niitä olla tulevien tiivistyskorjauksien yh-
teydessä uusimassa. Tarkastushetkellä poikkeavia kosteuspitoisuuksia näytteenottokohdalla ei 
ollut ja vaurion aiheuttaja on epäselvä. 
Yläpohjat 
Yläpohjat rakennusosilla ovat pääasiassa betonirakenteisia (uudisosilla ontelolaattaa ja muilla 
osin ylä- ja alalaattapalkistoja). Yläpohjarakenteita on kohteessa korjattu ja lisäeristetty remont-
tien yhteydessä. Lähtötietojen perusteella kohteessa on ollut kattovuotoja korjaustöiden jälkeen, 
joten eristekerroksissa saattaa olla paikallisia vaurioita. Betonilaattarakenteinen yläpohja on kui-
tenkin lähtökohtaisesti tiivis ja vaikka eristeissä olisikin paikallisia vaurioita, eivät ne todennäköi-
sesti pääse suoraan betonilaatan läpi vaikuttamaan sisäilmaan.  
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Kohteessa tehtyjen alipaineistuksien aikana sisäkattojen allaslaskutiloja tarkasteltiin pisto-
koeluontoisesti luokkatiloissa ja käytävillä. Tarkastuksen aikana poikkeavia hajuhavaintoja ei ol-
lut aistittavissa, mutta muutamissa kohdin oli selkeästi havaittavissa, että alaslaskutilaan virtaa 
”kylmää ilmaa ” ulkoa, mikä viittaisi ilmayhteyksiin yläpohjaan. Muutamissa kohdin vuotoreittejä 
saatiin paikannettua ja syyksi paljastuivat puutteet läpivientien tiiveydessä. Pääosin läpiviennit 
vaikuttivat tiiviiltä ja ongelmia on todennäköisesti lähinnä yksittäisissä kohdissa.  
Muutaman FYKE-siiven luokkatilan sisäkatossa oli havaittavissa vanhoja tojalevyeristeiden 
jäämiä (ks. kuvat 24 ja 27). Tojalevyn pinnasta otettiin materiaalinäyte, jossa oli heikko viite vau-
riosta. Tulos voi selittyä esim. sillä, että kohdalla on aikojen saatossa ollut kattovuoto ja korjaus 
ei ole ollut riittävä.  Yksittäisen materiaalinäytteen perusteella johtopäätöksiä mahdollisesta si-
säilmahaitasta ei voida tehdä, mutta ko. sisäkattojen puhdistus on suositeltavaa toteuttaa vii-
meistään seuraavassa laajemmassa peruskorjauksessa. 
Yläpohjiin tehtyjen tutkimuksien perusteella ne eivät todennäköisesti ole kohteessa ilmenneiden 
sisäilmaongelmien varsinainen aiheuttaja, mutta yksittäiset puutteet läpivientien tiiveydessä tai 
vauriot sisäpinnoissa voivat paikoin heikentää myös sisäilman laatua. 
Kellarin putkitunneli 
B-osan käytävän alapuolella kulkee putkikanaali, johon kulku tapahtuu solun 1 porrashuonees-
ta. Lähtötietojen perusteella putkikanaalissa on ollut vanhaa muottitavaraa paikoillaan, mikä oli 
selkeästi vaurioitunutta ja poistettu viimeisimpien peruskorjauksien yhteydessä. Samalla myös 
tilaan oli laitettu alipainepuhallin. 
Käyttäjäkyselyiden perusteella solun 1 porrashuoneessa on ajoin aistittu hajupoikkeamia ja niin 
oli myös tutkimuksien aikana. Hajun lähde on selkeästi putkikanaalin oviaukko. Tilan alipaineis-
tus ei ole riittävä ja tilassa on selkeä maakellarimainen haju. Tilassa oli havaittavissa myös usei-
ta avonaisia läpivientikohtia, joten hajut saattavat liikkua niiden kautta myös yläpuolisiin tiloihin. 
Muut mahdolliset sisäilmahaittatekijät 
Paine-eromittauksien perustella rakennus on selkeästi alipaineinen, mikä lisää ilmavuotoja ra-
kenteiden kautta ja korostaa havaittuja rakenteellisia puutteita. Asiaa on käsitelty tarkemmin ra-
portin IV-osiossa. 

4.2 IV-järjestelmät 
Ilmanvaihdon kuntotutkimuksissa tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että kiinteistön 
ilmanvaihtojärjestelmät ovat pääsääntöisesti tarkoituksen mukaisia ja järjestelmillä on vielä 5-10 
vuotta (osalla vielä enemmän) keskimääräistä käyttöikää jäljellä. Järjestelmissä havaittiin kum-
minkin monella osa-alueella puutteita sekä vikoja, jotka heikentävät järjestelmien toimintakuntoa 
ja voivat vaikuttaa näin ollen sisäilman viihtyvyyteen. 
Ongelmallisimmat alueet ilmanvaihdon osalta on kotitalous- ja opetuskeittiön ympäristö, C-osan 
kellaritilat, D-osan vetokaappien vaikutusalueeseen kuuluvat tilat sekä muut yksittäiset raportis-
sa mainitut tilat, joiden ilmanvaihto on puutteellinen. Lisäksi kiinteistön B-osalla olevan putkitun-
nelin alipaineistuksessa ja tiiveydessä havaittiin puutteita. 
Kotitalousluokan ja opetuskeittiötilan ilmanvaihtojärjestelmät ovat käytännössä ajettu loppuun ja 
järjestelmän käyttöikä on loppunut. Järjestelmän säädettävyys, puhdistettavuus, toimintavar-
muus- sekä energiatehokkuus ominaisuudet ovat niin huonot, että tilojen iv-järjestelmät on syytä 
peruskorjata suunnitelmallisesti. Nykyiseen järjestelmään tulee tehdä toimenpide-ehdotuksissa 
esitetyt korjaustoimet, jotta järjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla peruskorjaukseen 
asti. 
C-osan kellaritilojen ilmanvaihto on toteutettu sekavasti. Kellaritiloja pääasiallisesti palvelee il-
manvaihtokone TK05 (suihku-, wc- ja pukuhuonetilat). Ruokalan ja keittiön alapuolella olevien 
henkilökunnan sosiaalitilojen tuloilma on otettu ruokalan ilmanvaihtokoneelta TK03 ja poistoilma 
hoidetaan huippuimurilla PK06. Näiden lisäksi kellarin käytävään tuodaan tuloilmaa opetuskeit-
tiön tuloilmakoneelta TK-1 ja poistoilmoja, varasto-, lämmönjakohuone- ja käytävätiloista, ote-
taan poistoilmakoneilla PK05, PK07 ja PK10. Tilojen ilmavirtoja on erittäin hankala hallita näin 
hajautetulla järjestelmällä. Kellarin alueella havaittiin myös vanhoja kanavaosuuksia, joiden tar-
peellisuudesta tai käyttöasteesta ei ole selvyyttä. Koska näitä kanavaosuuksia ei näy suunnitte-
luasiakirjoissa, tulisi nämä kartoittaa, purkaa pois ja rakenteet paikata hallitsemattomien ilmavir-
tausten estämiseksi. Tilojen ilmanvaihdolle suositellaan tehtävän muutos/perusparannus, esi-
merkiksi opetuskeittiöiden ilmanvaihdon peruskorjauksen yhteydessä, missä tilojen ilmanvaihto 
keskitetään, TK05:n lisäksi, yhdelle uudelle tulo- ja poistokoneelle.  
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Ilmanvaihtokoneet 
Kiinteistön ilmanvaihtokoneilla on teknistä käyttöikää jäljellä 5 vuodesta ylöspäin, pois lukien 
opetuskeittiön tulokone TK-1, joka on käyttöikänsä päässä. Merkittävimpiä puutteita ilmanvaih-
tokoneissa oli tulo- ja poistoilmakammioissa havaitut mineraalivillaiset äänieristeet. Mineraalivil-
laa on kammioissa paikoittain näkyvillä suojaamattomana, mikä mahdollistaa kuitujen leviämi-
sen tuloilman mukana. Toinen selkeä puute on ilmanvaihtokoneiden raitisilmasäleiköt. Ilman-
vaihtokoneiden raitisilmasäleiköt on sijoitettu ja mitoitettu siten, että raitisilma sieppaa lunta mu-
kaan ja lumi ajautuu suodattimille saakka (pois lukien keittiön yläpuolella olevat iv-koneet) ja 
näin ollen suodattimet kastuvat. Toimenpide-ehdotuksissa on esitetty tarvittavat korjaustoimet, 
ilmanvaihtokoneiden parhaaseen mahdolliseen käyttökuntoon saattamiseksi. 
Kanavat ja päätelaitteet 
Kiinteistön kanavistot ovat peräisin monelta eri vuodelta. Kanavistoja on uusittu eri peruskorja-
usten ja muutosten yhteydessä. Pääsääntöisesti kaikki kiinteistön kanavoinnit on jossakin vai-
heessa uusittu, mutta tutkimuskäynnillä havaittiin kotitalous-, opetuskeittiö- ja kellarin varastoti-
loissa sekä pukuhuoneissa vanhoja kanavaosuuksia. 

Mahdollinen ilmanvaihtokanavien uusimistarve ei aiheudu mekaanisesta kulumisesta, vaan tilo-
jen käytön muutoksista tai ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan muutoksista. Kanavien käyttöikä 
voi merkittävästi lyhentyä olosuhteista johtuen (esim. kosteus). Jos kanavien tiiveys ja puhdis-
tettavuus on heikko, on kanavaosuudet syytä uusia. Kanava-asennuksissa havaittiin tiiveydelli-
siä ongelmia kiinteistön B-osalla, eikä kanavistoille ole tehty tiiveyskokeita sen historiassa. Tu-
levassa peruskorjauksessa kanaviston tiiveys tulee todentaa tiiveysmittauksin, jos kanavointeja 
halutaan hyödytää myös peruskorjauksen jälkeen. Jotta kanavistoa voidaan käyttää turvallisesti 
peruskorjaukseen asti, tulee kanavistolle tehdä tarkempi jatkotutkimus. 

Kiinteistön tuloilmakanavat ovat pistokoemaisen tarkastelun perusteella suhteellisen puhtaat. 
Poistoilmakanavista havaittiin tavanomaisesti tuloilmaa runsaampia epäpuhtauksia. Erillispoisto-
jen (huippuimurit) kanavoinnit ovat huomattavan likaiset. Kiinteistön erillispoistojen kanavoinnit 
on syytä puhdistaa kesän 2017 aikana, mutta tulo- ja poistokanavointien puhdistustarve voidaan 
arvioida uudelleen 1-2 vuoden kuluttua. Koska kiinteistön ilmanvaihtokoneiden kammioista jou-
dutaan kumminkin poistamaan mineraalivillaeristeitä, on tämän työsuorituksen jälkeen ilman-
vaihtojärjestelmät puhdistettava kokonaisuudessaan. 

Kiinteistössä käytetyt päätelaitteet soveltuvat hyvin tilojen nykyiseen käyttöön, pois lukien kotita-
lousluokan ja opetuskeittiön päätelaitteet. Opetuskeittiöissä ja kotitalousluokassa käytettyjen 
huuvien puhdistettavuus ja säädettävyysominaisuudet ovat heikot. Lisäksi opetuskeittiön tuloil-
mapäätelaitteissa on suojaamatonta mineraalivillaa äänieristeenä. 

Kiinteistön ilmanvaihdon päätelaitteet tulee puhdistaa ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen yh-
teydessä. 

Kiinteistön tilojen painesuhteiden seuranta 
Tilojen painesuhteiden seurantamittauksissa havaittiin vetokaappien aiheuttavan D-osalle voi-
makasta alipaineisuutta. Nykyisellä ilmanvaihtojärjestelmässä on vetokaappien aiheuttama ali-
paineisuus pyritty estämään moottoripeltien ja automaation avulla, pois lukien luokkahuoneen 
109 vetokaappi. Mittaustulosten perusteella kompensointi ei kumminkaan toimi oikein tai riittä-
västi. Tämän alipaineen kompensointitoiminnon toiminta tulee selvittää jatkotutkimuksin ja tulos-
ten perusteella määrittää jatkotoimet. Myös luokan 109 poistoilmajärjestelmään tulee lisätä ve-
tokaapin aiheuttaman alipaineisuuden kompensointi. 
Toinen yksittäinen havainto painesuhteiden seurantamittauksista tehtiin ruokalasta, kun mittaus-
jaksolla näkyy, 2.1. klo 7:00, -33 Pa alipainepiikki. Tämän alipainepiikin toistuminen on syytä 
pois sulkea jatkotutkimuksin ja tehdä tarvittaessa korjaavat toimenpiteet, jos alipainepiikki on 
toistuva. Muilta osin kiinteistön paine-eromittauksista voidaan nähdä kiinteistön olevan noin 5 – 
15 Pa liian alipaineinen. Kiinteistön ilmavirrat tulee säätää ja säädössä tulee huomioida raken-
teiden/tilojen väliset painesuhteet. Ilmavirtauksien säädön tarpeellisuus todennettiin myös il-
manvaihtokoneiden kokonaisilmamäärien tarkistusmittauksilla, joista nähtiin koneiden TK2.1 ja 
TK05 ilmamäärien poikkeaman olevan yli sallitun rajan. Painesuhteiden korjaamiseksi tilojen 
suunnitteluilmamääristä voidaan poiketa tilakohtaisesti 20%, mutta poikkeamaa ei järjestelmä-
kohtaisesti saa tulla yli 10%. Jos painesuhteisiin ei pystytä näissä rajoissa vaikuttamaan, on il-
mamäärät suunniteltava uudelleen, painesuhteet huomioiden. 
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Muita huomioita 

Kiinteistössä havaittiin useita tiloja (ks. liite 5), joissa ilmanvaihto tarvisi toimiakseen kunnolliset 
siirtoilmasäleiköt tai oviraot. Siirtoilmasäleiköt ja oviraot on esitetty kohteen ilmanvaihdon suun-
nitteluasiakirjoissa (IV-pohjakuvissa), mutta venttiilit tai oviraot ovat jääneet jostain syystä toteu-
tuksesta pois. 
Opettajainhuoneessa sijaitsevan koulusihteerin varastotilan ilmanvaihtoa ei ole toteutettu suun-
nitelmien mukaisesti. Tilan poistoilmaventtiilin liitäntäkanava on oletettavasti liitetty suoraan ve-
sikatolle ulkoilmaan, koska poistoventtiilistä virtaa kylmää ilmaa sisään. Tilassa ei ole myöskään 
suunnitelmien mukaista siirtoilmaventtiiliä, jolloin tilan ilma ei juurikaan vaihdu, kun ovi on kiinni. 
B-osalla olevan putkitunnelin alipaineistus ei ole riittävä, eikä nykyinen alipaineistuksen toteutus 
ole myöskään suunnitelmien mukainen. Putkitunnelin paine-eroa porrashuoneeseen mitattiin 
seurantamittauksella, mutta putkitunnelin ja porrashuoneen välillä ei havaittu paine-eroa. Tämä 
mahdollistaa putkitunnelista epäpuhtaan ilman ja hajujen leviämisen kiinteistön muihin osiin. 
Putkitunnelissa on myös vanhoja avonaisia viemärinpäitä, mitkä lisäävät entisestään epäpuhta-
uksia ilmaan, mutta mahdollistavat myös ei toivottujen ilmavirtauksien liikkumisen viemäreitä 
pitkin kiinteistön muihin osiin. Koska vanhoja viemäreitä ei ole tulpattu putkitunnelistakaan, ei 
voida olettaa, että viemäreiden päitä olisi tulpattu asianmukaisesti toisestakaan päästä. Putki-
tunnelin alipaineistus tulee suunnitella ja toteuttaa uudelleen. Myös kaikki kiinteistön käytöstä 
poistetut viemärit tulee purkaa näkyviltä osin ja tulpata kaasutiiviisti.  
Tutkimuksissa havaittiin kotitalousluokassa ja D-osan siivouskomerossa (tila ei ole siivouskome-
rokäytössä) lattiakaivoja, jotka aiheuttavat hajuhaittoja. Kaivoihin ei ole liitetty muiden vesipistei-
den viemäröintejä, joten kaivojen vesilukot kuivuvat ja viemärihajut pääsevät leviämään. Myös 
opetuskeittiössä oli kuivakaivoja, joiden kytkennät olisi syytä selvittää. 

4.3 Jätevesiviemärit ja lämpökeskus 
Sisäpuolisten tv-kuvausten tulosten ja silmämääräisten arviointien perusteella kiinteistön jäteve-
sipohjaviemärit ovat rakenteellisesti tyydyttävässä kunnossa lukuun ottamatta D-siiven pohja-
viemärissä havaittua painumaa, mikä on suositeltavaa saattaa kuntoon. 
 
B-siipeä palveleva putkitunneliin sijoitettu pohjaviemäri on kokonaisuudessaan näkyvillä eikä 
siinä havaittu puutteita silmämääräisesti arvioiden. B-osan putkitunnelissa kulkevalla viemäri-
putkiosuudella ei ole puhdistusluukkuja ja sellaisten asentaminen on suositeltavaa viemärin 
huoltomahdollisuuden turvaamiseksi. 
 
Lämmönjakokeskuksessa ei havaittu puutteita, mitkä aiheuttaisivat välittömiä toimenpiteitä. 
2001 vuodelta peräisin olevan patteriverkoston lämmönsiirtimen uusiminen tulee huoltoluontei-
sena toimenpiteenä ajankohtaiseksi noin 10 vuoden kuluttua.  
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4.4 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat rakennusajankohdan mukaisessa kunnossa. Nykyisellä säh-
köliittymällä ja -järjestelmillä ei ole tällä hetkellä kuormitusongelmia ja teleliittymällä ei ole ollut 
kapasiteettiongelmia. Nykyiset sähkö- ja telejärjestelmät ovat laajennettavissa perusparannuk-
sessa ja kapasiteetti on riittävä mahdollisille laajennushankkeille.  
Kiinteistössä oli osittain tarkastushetkellä huoltoon liittyviä puutteita (kellarissa). Keskustiloissa 
oli tavaraa ja jakorasian kansia tai valaisinsuojakupuja puuttui sekä sisäpihan ulkoseinustan au-
tolämmityskoteloiden syöttökaapelin suojaus oli puutteellinen. Järjestelmien toimivuus on pää-
osin kunnossa. Poikkeuksena on osittain äänentoistojärjestelmän heikko toimivuus ja kunto. 
Yleisesti nykyisillä sähkö- ja telejärjestelmillä on teknistä käyttöikää jäljellä keskiarvoisesti 10–20 
vuotta ja alkuperäiset ovat ylittäneet teknisen käyttöiän. Kiinteistössä ei ole palohälytys/ ilmoitin-
järjestelmää. Nykyiset piirustusdokumentit eivät ole ajantasaisia tai niitä ei ole riittävästi. 
Perusparannuksessa tulee uusia B-, C- ja D-osien alkuperäiset järjestelmät. Laajennushank-
keessa rajoitteita asettaa äänentoistojärjestelmän toimintavarmuus ja varaosien saanti sekä 
kiinteistöautomaation tekninen käyttöikä ohjelmiston osalta. Laajennushankkeen yhteydessä tu-
lisi huomioida ulkovalaistuksen energiatehokkuus, koska nykyiset lampputyypit (hehku- ja elo-
hopeahöyry) poistuvat markkinoilta ”lamppudirektiivin” myötä. 
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5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

5.1 Rakennustekniikka 
Kiireelliset toimenpiteet, joiden tavoitteena on saada parannettua sisäilman laatua kunnes seu-
raava laajempi peruskorjaus (arviolta 5 -10 vuoden kuluessa) on ajankohtaista:  

• D-osan laajennoksen ja FYKE-siiven välisen vanhan ulkoseinän korjaus/uusiminen. 
• D-osalla kaikkien alapohjaliittymäkohtien tiivistyskorjaus (ulkoseinät, väliseinät, pilarit, 

sähköläpiviennit yms.). 
• Kaikkien ikkunaliittymien tiivistyskorjaus (etenkin FYKE-siipi, B-osan käytävä ja B-osan 

pohjakerroksen luokkatilat). Samassa yhteydessä tiivistetään kaikki ulkoseinillä olevat 
liittymärakenteet (mikäli havaitaan halkeamia tms.). 

• Lattiamattojen vauriokorjaukset B-osan opettajienhuoneessa (kopiotila ja wc) ja C-osan 
ruokasalissa. Korjauksissa on huomioitava kuivatustarve ja mahdollisten voc-
yhdisteiden imeytyminen betoniin/tasoitteeseen. 

• Kellarin käytävien lattiamattojen korjaus (tilat missä vanhoja muovimattoja ja rakenne 
korjaamatta): vaurioituneen materiaalin poisto ja korvaaminen kosteusrasituksen kestä-
vällä pinnoitteella. Korjauksissa on huomioitava kuivatustarve ja mahdollisten voc-
yhdisteiden imeytyminen betoniin/tasoitteeseen. Mikäli kellarissa ongelmat jatkuvat em. 
lattiakorjauksesta huolimatta, on syytä varautua korjaamattomien tilojen laajempiin kor-
jaustöihin tai vaihtoehtoisesti poistaa ne käytöstä (osastointi + alipaineistus) kunnes pe-
ruskorjaus on ajankohtaista. 

• Putkitunnelin tiivistys- ja alipaineistus. 
• Yläpohjan läpivientien tiivistys 

 
Mikäli seuraavassa peruskorjauksessa rakennus halutaan korjata siten, että sisäilmariskitekijät 
ovat mahdollisimman pienet ja korjauksella saavutettava tavoitteellinen käyttöikä on noin 30 - 50 
vuotta, on syytä huomioida seuraavaa: 

• Vanhojen kellarikerroksen perusmuurirakenteiden (C-osa) uusiminen kosteusteknisesti 
toimivalla rakenteella. 

• Uusitaan pohjakerroksen riskialttiit alapohjarakenteet (vaihtoehtoisesti voidaan harkita 
rakenneliittymien tiivistystä ja sellaisia pinnoitteita, jotka kestävät mahdollisen kosteus-
rasituksen) 

• Kaikki vanhat lattiapinnoitteet uusitaan. Uusimisen yhteydessä tarkastetaan alusraken-
teiden kunto (VOC) ja suoritetaan tarvittaessa korjaustoimenpiteitä niiden osalta. Korja-
uksen yhteydessä tarkastetaan kaikki lattiat halkeamien osalta ja injektoidaan ne tarvit-
taessa. 

• Varmistetaan alapohja- ja ulkoseinärakenteiden liittymäkohtien tiiveys ja suoritetaan 
tarvittaessa tiivistyskorjauksia (riippuu hyvin pitkälti valituista korjaustavoista).  

• Vanhemmille rakennusosille on syytä tässä vaiheessa tehdä laajempi kuntotutkimus ul-
koseinien alaosiin, jossa rakenneavauksin ja näyttein arvioidaan lopullista korjaustarvet-
ta (voidaanko luottaa siihen, että tiivistyskorjaus on riittävä korjaustyön käyttöiälle vai 
joudutaanko mahdollisesti tekemään laajempia korjaustöitä ja rakenteiden uusimista). 

• Yläpohjan sisäkattoverhouksien uusimisen yhteydessä tulee tarkastaa rakenteen tiive-
ys. Tarkastelun perusteella tulee arvioida mahdollista rakenteen laajempaa tiivistys- tai 
kapselointitarvetta. Lähtökohtaisesti korjaustyössä tulee poistaa kaikki orgaaninen aines 
yläpohjalaatan sisäpinnasta.   
 

Korjaustöissä huomioitavaa: 
Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten korjaaminen on haastavaa ja vaatii suunnittelulta, 
projektinjohdolta ja toteutukselta huomattavasti suurempaa panostusta kuin rakennuksen käyt-
töiän jatkamiseen perustuva peruskorjaus. Vanhan rakennuksen ominaisuudet ja riskit voivat 
aiheuttaa työmaalla ennakoimattomia ongelmia ja hidasteita, jotka lisäävät kustannuksia ja ai-
heuttavat riskejä työmaa-aikatauluihin. Raskaista ja hyvin suunniteluista korjauksista huolimatta 
kaikkia rakenteellisia riskejä ei voida poistaa, vaan suunnittelussa, toteutuksessa ja tulevassa 
käytössä on huomioitava sekä hyväksyttävä vanhan rakennuksen ominaisuudet ja riskitekijät. 
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Korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. 
Suunnittelijalla ja valvojalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta sekä 
rakenteiden tiivistyskorjauksesta. Purkutyön aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja 
mikrobi- ja asbestipurkutöille asetettujen purkumääräysten noudattamisesta. Korjaustoimenpi-
teiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta.  
Tiivistyskorjauksien toteutukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota suunnittelun ja 
työnaikaisen valvonnan osalta. Korjaustöiden onnistuminen tulee tarkastaa merkkisavu- 
tai merkkiainekokein.  
 

5.2 IV-järjestelmät 
Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen pohjalta kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä suositellaan teh-
täväksi ilmanvaihdon peruskorjaus, joka tulee ajankohtaiseksi seuraavan 10 vuoden kuluessa. 
Kotitalousluokan ja opetuskeittiön osalta peruskorjaus tulisi suorittaa mahdollisimman pian. 
Heti tehtävät toimenpiteet: 

• Ilmanvaihtokoneiden TK01, TK2.1 ja TK05 raitisilmanottojen muutos otsapintanopeuden 
pienentämiseksi. 

• IV-koneiden TK01, TK2.1 ja TK05 tulo- ja poistoilmakammioiden mineraalivillaisten ää-
nieristeiden poisto ja korvaus polyesteri-pohjaisella eristemateriaalilla. 

• Ilmanvaihtokoneiden puhdistus (kammiot, puhaltimet, iv-patterit, LTO-kennot, säätölait-
teet) 

• IV-koneen TK05 LTO:n huolto ja säätö. 
• IV-koneiden kotelorakenteiden anturiläpivientien tiivisty / läpivientikumien asennus. 
• IV-koneiden suodattimien kiinnityskehyksien uudelleentiivistys. 
• IV-koneen TK04 Tuloilmasuodattimen suodatinluokan vaihto F7 luokkaan. 
• IV-koneiden huoltojen ja suodatinvaihtojen merkinnät koneisiin aina huoltojen yhteydes-

sä. 
• Liikuntasalin vesikatolla olevien käytöstä poistettujen huippuimureiden (2kpl) purku sekä 

piippujen paikkaus ja pellitys. 
• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus. 
• Ilmavirtojen säätö. Ilmavirtojen säädössä huomioitava, että alipaineisuus pysyy mahdol-

lisimman pienenä. 
• D-osan siivouskomeron lattiakaivojen tulppaus kaasutiiviisti. 
• Kellarin suihku- ja pukuhuonetilojen yhteydessä olevien wc-tilojen siirtoilmakanavien 

mineraalivillaeristeiden poisto tai avoimien saumojen suojaus. 
• Opettajainhuoneen wc-tilan siirtoilmasäleikön seinäläpiviennin kanavaosan asennus. 
• D-osan opetusvälinevaraston siirtoilmasäleikköjen mineraalivillaeristeiden poisto. 

 
Kotitalousluokan ja opetuskeittiön ilmanvaihtoon heti tehtävät toimenpiteet jos tiloja ei 
päätetä peruskorjata: 

• Raitisilmakanavoinnin uusinta/mineraalivillojen poisto, säleikön vaihto LSJ Lumisuojaan. 
• Tuloilmakoneen TK-1 uusiminen. 
• Opetuskeittiön tuloilmapäätelaitteiden mineraalivillaisten äänieristeiden poisto. 
• Kanavistojen puhdistus ja ilmavirtojen säätö. 
• Lattiakaivojen tulppaus kaasutiiviisti. 

5.3 Jätevesiviemärit ja lämpökeskus 
• D-osan pohjaviemärin painuman korjaus 
• Puhdistusluukkujen asennus B-osan putkitunnelin viemäreihin 
• Kaikkien vanhojen, käytöstä poistettujen viemäriputkien huolellinen tulppaus ja uusien 

putkilinjojen läpivientien huolellinen tiivistys. 
• Patteriverkoston lämmönsiirtimen uusiminen noin 10 vuoden kuluttua. 
• Tuuletusviemäreiden toiminnan tarkastaminen on suositeltavaa sekä vesilukkojen ja 

näkyvien viemäröintiliitosten tarkastaminen niissä tiloissa, missä on havaintoja viemärin 
hajuista. 



Kuntotutkimus 
Jokirannan koulu 
WO-00330280 03.02.2017 
 79 (79) 
 

 

 

5.4 Sähköjärjestelmät 
Huomioitavat toimenpiteet tilamuutoksien ja/tai perusparannuksen yhteydessä: 

• Sähköliittymän pääsulakeluokan suurentaminen (on toteutettavissa nykyisen liittymis-
kaapelin puitteissa) 

• Telelisäjakamon rakentaminen mahdolliselle laajennus osalle 
• Ulko- ja sisävalaistuksen uusiminen (hehku- ja elohopeahöyrylamput) 
• A-osan purkamisen myötä uudelleen asennettavien osien talteen ottaminen (johtotiet, 

mahdolliset uudemmat pistorasiat ja valaisimet) 
• Äänentoistojärjestelmän perusparannus 
• Kiinteistöautomaatiojärjestelmän päivitys (ohjelmisto, osin komponentit)  
• Paloilmoitinjärjestelmän rakentaminen turvallisuuden parantamiseksi 
• Sähköauton latauspaikkojen suunnittelu (tarpeen mukaan) 

 

5.5 Suositeltavat lisätutkimukset ja selvitykset 
• Koko kiinteistön kattava asbesti- ja haitta-aine tutkimus 
• D-osan FYKE-siiven lattiamattojen kuntotutkimus (onko havaittu vaurio paikallinen vai 

mahdollisesti laajempi ongelma). 
• Ilmanvaihtokanavien kuntotutkimus (videokuvaus) ja vanhojen rakenneaineisten ja käy-

töstä poistettujen kanavaosuuksien kartoitus. 
• D-osan vetokaappien aiheuttaman alipaineisuuden kompensoinnin toiminnan varmistus 

toimintakokein. 
• C-osan kellarin mahdollisen ilmanvaihdon muutoksen/peruskorjaksen suunnittelu. 
• Ilmanvaihtokoneiden TK01, TK2.1 ja TK05 raitisilmanottojen korjaussuunnittelu säleik-

köjen otsapintanopeuden pienentämiseksi. 
• Tilojen painesuhteiden seurannan uusiminen ilmavirtojen säätötyön jälkeen. Samassa 

yhteydessä suositellaan sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden sekä hiilidioksi-
dipitoisuuden seurantamittauksia 
 

 
Inspecta Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mu-
kaisesti (KSE 2013). 
 
Työryhmän puolesta, Oulussa 03.02.2017 
 
 
 
Henri Käyrä, RI     
Tekninen asiantuntija,      
Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset   
 
 
Raportin tarkastanut: 
 
 
 
Asko Karvonen 
Tekninen asiantuntija, 
Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset 
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Jokirannan koulu 

Pohjapiirros, näytekohdat ja tutkimushavaintoja

= alueella pintakosteusarvot koholla
= ko. kohdilla havaittiin pistokoeluontoisessa tarkastelussa 
mikrobiperäistä hajua seinä/lattialiittymistä

solu2solu3

RA = Rakenneavaus ja numero
M  = Materiaalinäyte mikrobianalyysiin ja numero 
VOC = Lattiamaton VOC-näyte

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Kynä

henri.kayra
Kynä

henri.kayra
Kynä

henri.kayra
Nosto
RA3, M2

henri.kayra
Nosto
RA7

henri.kayra
Nosto
RA6

henri.kayra
Nosto
RA8

henri.kayra
Nosto
RA11

henri.kayra
Nosto
RA10, M4

henri.kayra
Nosto
RA32, M10

henri.kayra
Nosto
RA17M7

henri.kayra
Nosto
VOC5

henri.kayra
Nosto
RA21

henri.kayra
Nosto
RA19

henri.kayra
Nosto
RA23

henri.kayra
Nosto
RA33, M11

henri.kayra
Nosto
VOC1

henri.kayra
Nosto
RA20

henri.kayra
Nosto
RA31

henri.kayra
Nosto
RA22, M8

henri.kayra
Nosto
RA34, M12

henri.kayra
Nosto
RA35

henri.kayra
Nosto
RA29

henri.kayra
Nosto
RA30VOC3

henri.kayra
Nosto
RA27

henri.kayra
Konekirjoitusteksti
solu1

henri.kayra
Nosto
RA18

henri.kayra
Nosto
RA37, M13

henri.kayra
Nosto
RA38M14

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Nosto
Viiltokosteusmittaus VM3 maton alta:RH 84,1 %T 18,4 CABS 13,24 g/m3

henri.kayra
Nosto
Viiltokosteusmittaus VM2 maton alta:RH 83,8 %T 19,2 CABS 13,85 g/m3

henri.kayra
Nosto
Viiltokosteusmittaus VM1 maton alta:RH 75,4%T 18,3 CABS 13,85 g/m3

henri.kayra
Nosto
RA28

henri.kayra
Nosto
RA36
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Pohjapiirros, näytekohdat ja tutkimushavaintoja

= alueella pintakosteusarvot koholla
= ko. kohdilla havaittiin pistokoeluontoisessa 
tarkastelussa mikrobiperäistä hajua

RA = Rakenneavaus ja numero
M  = Materiaalinäyte mikrobianalyysiin ja numero 
VOC = Lattiamaton VOC-näyte

henri.kayra
Kynä

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Nosto
RA1, M1

henri.kayra
Nosto
RA2

henri.kayra
Nosto
RA4, M3

henri.kayra
Nosto
RA5VOC2M15

henri.kayra
Nosto
RA15

henri.kayra
Nosto
RA16

henri.kayra
Kynä

henri.kayra
Nosto
RA14M6

henri.kayra
Nosto
RA12, M5

henri.kayra
Nosto
RA13

henri.kayra
Nosto
VOC4

henri.kayra
Nosto
RA25

henri.kayra
Nosto
RA26M9

henri.kayra
Nosto
RA24

henri.kayra
Monikulmio

henri.kayra
Kynä

henri.kayra
Nosto
Viiltokosteusmittaus VM4 maton alta:RH 77,2%T 20,2 CABS 13,51 g/m3

henri.kayra
Nosto
RA9
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Näytteenottaja: Henri Käyrä, Inspecta  
Näytteenottopäivä: 30.12.2016 
Näytteet vastaanotettu: 30.12.2016 
Analysointi aloitettu: 30.12.2016 

Analyysit 
Materiaalinäyte analysoidaan akkreditoidusti Asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen 
viljelymenetelmällä, jossa materiaalia siirretään suoraan kasvualustalle. Näytealustat pidetään +25 
°C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen 
rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka tarkoittaa 
pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 

Näytealustat: 
Homeet Rose Bengal -agar (Hagem-agar)  
Homeet 2 % Mallasuuteagar (M2-agar) 
Homeet Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) 
Bakteerit Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG-agar) 

Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. 
- ei kasvua
+ niukka kasvu, alle 20 pmy/malja
++ kohtalainen kasvu, 20-49 pmy/malja
+++ runsas kasvu, 50-200 pmy/malja
++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja

Näytteet 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M1 min.villa kellarin ulkoseinän 
alaosa, RA1 

C-osa, kellarin
kuntosali

Ei viitettä vauriosta 

M2 min.villa väliseinän alaosa, 
RA3 

D-osa, uuden ja
vanhan rakennusosan
liitoskohta

Ei viitettä vauriosta 

M3 min.villa kellarin ulkoseinän 
alaosa, RA4 

C-osa, kellarin käytävä Vahva viite vauriosta 

M4 min.villa ulkoseinän alaosa, 
RA10 

D-osa, luokkatila
vanhalla osalla

Viite vauriosta 

M5 min.villa ulkoseinän alaosa, 
RA12 

B-osa, solu 1 kohdalla
oleva kotitalousluokka

Viite vauriosta 

M6 ikkunan 
runkopuu 

Ulkoseinä, ikkunan 
vierus, RA14 

B-osa, solu 1 kohdalla
oleva kotitalousluokka

Ei viitettä vauriosta 
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Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

M7 min.villa ulkoseinän alaosa, 
RA17 

D-osa, luokkatila
vanhalla osalla

Viite vauriosta 

M8 min.villa ulkoseinä, ikkunana 
alapuoli, RA22 

B-osa, käytävä Ei viitettä vauriosta 

M9 min.villa ulkoseinä, RA26 B-osa, luokkatila solu
3 kohdalla

Ei viitettä vauriosta 

M10 min.villa ulkoseinä, RA32 D-osa, luokkatila
vanhalla osalla

Ei viitettä vauriosta 

M11 min.villa ulkoseinä, RA33 C-osa, ruokalan
ulkoseinä

Viite vauriosta 

M12 min.villa ulkoseinä, RA34 B-osa. Ulkoseinä
luokkatilassa solu 1
kohdalla

Ei viitettä vauriosta 

M13 tojalevy yläpohja, sisäkatto 
RA37 

D-osa, luokkatila
vanhalla puolella

Heikko viite vauriosta 

M14 härme Yläpohjan sisäpinta 
(betonin pinta), RA38 

B-osa, käytävä Ei viitettä vauriosta 

M15 muovimatto 
+ liima

lattia, RA5 kohdalta 
(samalta kohtaa 
voc2) 

B-osa, käytävä Heikko viite vauriosta 

Tulokset 

Näyte Sieni-itiöt pmy 
Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 
M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 
DG18-agar 

Bakteerit pmy 
THG-agar 

1 Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Cladosporium + 
Penicillium + 

Yhteensä + 

2 Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Penicillium + 
muut sienet + 

Yhteensä + 
Eurotium* 1 + 
Penicillium + 

Yhteensä ++ 

3 Yhteensä +++ 
A. versicolor* 19 +
Cladosporium +++ 
Penicillium ++ 

Yhteensä +++ 
A. versicolor* 13 +
Cladosporium +++ 
Penicillium ++ 

Yhteensä +++ 
A. versicolor* 39 ++ 
Cladosporium +++ 
Penicillium ++ 

Yhteensä + 

4 Yhteensä ++ 
A. versicolor* 3 +
Cladosporium ++ 
mustat hiivat + 

Yhteensä ++ 
A. versicolor* 3 +
Cladosporium ++ 
Penicillium + 

Yhteensä + 
A. versicolor* 2 + 
Penicillium + 

Yhteensä ++ 

5 Yhteensä +++ 
A. ustus* 6 +
Penicillium +++ 

Yhteensä +++ 
A. ustus* 3 +
Penicillium +++ 

Yhteensä - 
Penicillium +++ 

Yhteensä  + 
aktinobakteerit* 2 + 
muut bakteerit  + 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 
Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 
M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 
DG18-agar 

Bakteerit pmy 
THG-agar 

6 Yhteensä + 
Chaetomium* 1 +

Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Penicillium + 
Rhizopus° + 

Yhteensä + 

7 Yhteensä ++ 
A. versicolor* 18 +
Penicillium ++ 

Yhteensä ++ 
A. versicolor* 27 ++
Penicillium  +

Yhteensä +++ 
A. versicolor* 48 ++ 
Penicillium ++ 

Yhteensä  + 
aktinobakteerit* 3 + 
muut bakteerit  + 

8 Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Chaetomium* 1 +
Cladosporium + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Cladosporium + 
Penicillium + 

Yhteensä + 

9 Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä - Yhteensä + 
Penicillium + 
vaaleat hiivat + 

Yhteensä + 

10 Yhteensä - Yhteensä + 
A. versicolor* 1 +
Penicillium  +

Yhteensä + 
A. versicolor* 1 + 

Yhteensä - 

11 Yhteensä +++ 
Penicillium +++ 

Yhteensä +++ 
Penicillium +++ 

Yhteensä ++ 
Penicillium ++ 

Yhteensä ++ 
aktinobakteerit* 1 + 
muut bakteerit ++ 

12 Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 

13 Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 
A. ustus* 1 +
Penicillium + 

Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä  + 
aktinobakteerit* 2 + 
muut bakteerit  + 

14 Yhteensä - Yhteensä - Yhteensä - Yhteensä + 

15 Yhteensä + 
A. versicolor* 9 +
Penicillium  +

Yhteensä + 
Penicillium + 
steriilit sienet + 

Yhteensä + 
Penicillium + 

Yhteensä + 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 

---------------------------------------------- 

Inspecta KiraLab 

Paula Kurola 

Laboratoriopäällikkö, FT 
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LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA

Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos
näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on
normaalia. Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta,
joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin
vaurioitumisesta.

Suoraviljelymenetelmän runsas sieni-itiöpitoisuus (+++/++++) vastaa Asumisterveysohjeen 
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) tulkintaohjeen sieni-itiöpitoisuutta 10 000 pmy/g. 

Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain 
kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa 
johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys 
sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon 
toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja 
niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. 

Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). 

Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, 
Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit 
(Streptomyces) 

A. restricti, A. ustus, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora,
Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia

Tavanomaisia mikrobeja Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, 
hiivat, steriilit sienet, muut sienet 

A= Aspergillus 

2. KIRJALLISUUS

Hänninen M., Kirsi M., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys
suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss. 359-362.

Reiman M., Haatainen S., Kallunki H., Kujanpää L., Laitinen S., ja Rautiala S. (1999). Laimennossarja- ja
suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä.
Sisäilmastoseminaari 1999, SIY raportti 13. ss. 337-342.

Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
Sisäilmastoseminaari  2005, SIY raportti 23. ss. 255-258

Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja
mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN 952-00-1301-6.

Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, ohje 8/2016.

Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n
oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN 978-952-9637-38-6.
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Analyysit 

Materiaalien emissionäytteet kerätään mikrokammio (µCTE) -laitteistolla johtamalla puhdasta typpeä tes-
tauskammion kautta adsorptiokeräysputkeen (Tenax TA-Carbograph 5TD). Näytteet kerätään 25 ±2ºC läm-
pötilassa ilman kosteutusta. Keräysmenetelmä ei ole kvantitatiivinen, vaan antaa suuntaa antavaa tietoa 
materiaalista testausolosuhteissa haihtuvien emissioiden laadusta ja suhteellisista määristä. Näytteet tutki-
taan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja massaselektii-
vistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet määritetään 
niiden omilla vasteilla ja/tai semikvantitatiivisesti tolueenivasteina sekä tunnistetaan puhtaiden vertailuainei-
den ja/tai NIST-massaspektrikirjaston avulla. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 
kpl yhdisteitä tai vähintään 2/3 TVOC-alueen (n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispinta-alasta. TVOC-
alueen ohella ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. 
Testauskammion ilmanäytteestä analysoidut pitoisuudet (µg/m3) ilmoitetaan testattavan näytteen massaan 
(g) nähden vakioituna.

Materiaalinäytteet 

Näyte Tila Rakennusosa Materiaali 

VOC1. C-osa, ruokasalo Alapohja Muovimatto, liima ja tasoite 

VOC 2. B-osa, kellarikerros, käytävä Alapohja Muovimatto, liima ja tasoite 

VOC 3. B-osa, opettajainhuoneessa oleva kopiotila Alapohja Muovimatto ja liima 

VOC 4. B-osa, solu1, kotitalousluokka Alapohja Muovimatto, liima ja tasoite 

VOC 5. D-osa, luokkatila Alapohja Muovimatto, liima ja tasoite 
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Tulokset 

Näyte 1. 2. 3. 4. 5. 

Massa (g) 3,97 4,11 3,07 3,23 3,73 

Kerätty ilmamäärä (l) 2,05 2,04 2,01 2,07 2,05 

Suhteellinen kosteus (%) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Yhdiste ja -ryhmä µg/m 3 g µg/m 3 g µg/m 3 g µg/m 3 g µg/m 3 g 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT      

10-Metyyli-1-undekeeni   22   

1-Metyylipentyylisyklopropaani 470***  1000***   

2,2,4-Trimetyylipentaani  8    

2,2-Dimetyyliheksaani 2     

2,3-Dimetyylinonaani 21 7  14  

6-Metyyli-1-okteeni 270*** 16 530*** 9  

AROMATTISET HIILIVEDYT      

Bentseeni  8    

Etyylibentseeni  4    

m/p-Ksyleeni 3   4 17 

ALKOHOLIT      

1-Butanoli 140*** 10  2 4 

1-Nonanoli 200*** 4 140*** 5  

2,3,4-Trimetyyli-1-pentanoli 46 4 120***   

2,4-Dimetyyli-1-heptanoli 10  86***   

2-Etyyli-1-heksanoli# 480*** 8 38 78*** 330*** 

2-Etyyli-1-pentanoli    5  

2-Metyyli-1-oktanoli 56 3 380*** 2  

2-Metyyli-1-propanoli  9    

3,5,5-Trimetyyliheksanoli 52  180*** 4  

3,7-Dimetyyli-1-oktanoli   20 0  

5-Metyyli-1-heptanoli   12   

6-Metyyli-1-heptanoli 2  790***   

6-Metyyli-1-oktanoli 360*** 5 590*** 16 2 

ALDEHYDIT      

2-Etyyliheksanaali 2    1 

2-Metyylipentanaali*  2    

Butanaali* 3 4    

Heksanaali  4    

Pentanaali  1    

KETONIT      

2-Etyylisykloheksanoni 310*** 8  31 5 

5-Metyyli-2-heksanoni 1 1 7   

Asetofenoni 2     

Sykloheksanoni 1 3    

ESTERIT JA LAKTONIT      

Butyyliasetaatti  1    

Etikkahapon 2-Etyyliheksyyliesteri 4  22   

GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT      

2-Butoksietanoli  4   2 

2-Fenoksietanoli 8   10  

EETTERIT      

Butyylivinyylieetteri  13    
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TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET      

3-Kareeni 22 17 17 9 4 

a-Pineeni 12 9 8 8 2 

Junipeeni    3  

TVOC 3100 200 4600 210 450 
 

*)Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa-antava yhdisteen läpäistessä keräimen helposti. 
#) Yhdisteen pitoisuus laskettu yhdisteen omalla vasteella. 
***) Tulos suuntaa antava. Yhdisteen pitoisuus yli vahvimman kalibrointipisteen.  
Puhtaita vertailuaineita käyttäen tunnistetut yhdisteet kursiivilla. 
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LIITE: Bulk-emissiotestaus mikrokammiomenetelmällä ja tulosten tulkinta 

1. YLEISTÄ 

Bulk-emissiotestaus mallintaa materiaalien VOC-päästöjä niiden käyttöä, ylläpitoa ja elinkaarta vastaavassa 
tilanteessa. Testaus poikkeaa siten lähtökohtaisesti materiaalien päästöluokitukseen tähtäävästä testaukses-
ta. Menetelmällä saadut tulokset eivät ole suoraan verrattavissa muilla bulk-emissiomenetelmillä ja/tai erilai-
sissa testausolosuhteissa saatuihin tuloksiin (Backlund P et al. 2010). Yksittäisten materiaalien, kuten lattia-
mattopinnoitteiden bulk-emissiopitoisuuksiin vaikuttavat materiaalityypin ja valmistelaadun ohella mm. mate-
riaalin ikä, käytetyt kiinnitysaineet sekä pinnoitteeseen asennus- tai ylläpitovaiheessa kohdistuneet rasitteet. 
Bulk-emissiotestausta voidaan hyödyntää kartoitettaessa yksittäisiä sisäilman VOC-lähteitä tai materiaaleja 
tutkittavan tilan sisäilman riskitekijöinä. Tulokset täydentävät huoneilman hetkittäisten VOC-mittausten ja 
pintaemissio (FLEC) -testausten avulla saatavaa tietoa. Esimerkiksi lattiapinnoitteiden alapuolelta huoneil-
maan kulkeutuvia päästöjä säätelevät useat tekijät, kuten pinnoitteen ja reuna-alueiden läpäisevyys/tiiveys 
sekä tilassa vallitsevat olosuhteet (ilmanvaihdon tehokkuus, suhteellinen kosteus, lämpötila).  

2. TULOSTEN TULKINTA 

Tulkinta pohjautuu Työterveyslaitoksen vastaavalla menetelmällä keräämään vertailuaineistoon materiaalien 
emissiotestauksista, jotka on tehty lämpötilassa 25 ±2ºC ilman kosteutusta. Aineiston pohjalta muodostetut 
viitearvot edustavat materiaalikohtaisesti mitattujen emissiotasojen jakaumia, joissa 70-90 % tapauksista jää 
viitearvosta riippuen alle sen ilmaiseman tason (ks. taulukko 1). Yksittäinen näytetulos antaa tiedon vain 
kyseisen näytteenottokohdan suhteellisista päästöistä testausolosuhteissa. Tulokseen vaikuttaa testattavan 
materiaalin epätasaisuus, kuten liiman ja tasoitteen osuus lattiamattopalassa. Materiaalitestauksen tuloksista 
ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. 

Taulukko 1. Bulk-emissioiden testausmenetelmän viitearvot eri materiaaleille (Työterveyslaitos 2015). 

Tarkasteltava  
osatulos 

Materiaalikohtaiset viitearvot: 

PVC  
(pehmitin DEHP) 

PVC (pehmitin DINCH, 
DINP tai  DIDP) 

Linoleum Tasoitteet, betoni 

TVOC *) 200 µg/m3g 1) 500 µg/m3g #), 2) 650 µg/m3g 4) 50 µg/m3g 2) 

2-etyyli-1-heksanoli **) 70 µg/m3g 1) 50 µg/m3g 1) - 40 µg/m3g 3) 

C9-alkoholit *) - 320 µg/m3g #), 4) - - 

Propaanihappo **) - - 100 µg/m3g 2) - 
*) Tolueenin vasteella ilmoitettuna. **) Omalla vasteella ilmoitettuna. #) Viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n 
seurantanäytteiden mukaan emissiotasot nousevat ajan myötä.  
Viitearvot edustavat TTL:n asiakasnäytteiden 1) 70 %, 2) 80 %, 3) 85 % tai 4) 90 % persentiilejä. 
 

3. KIRJALLISUUS 

Backlund P et al. (2010) Bulk-emissiotestausmenetelmien vertailua. Sisäilmastoseminaari 10. Sisäilmayhdistys ry, Aalto-yliopisto, TKK, 
LVI-tekniikka. SIY Raportti 28. s. 213-218. 

ISO 16000-6:2011 Determination of volatile organic compounds in indoor air and test chamber air by active sampling on Tenax TA® 
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID. 

Työterveyslaitos (2015) Bulk-emissioiden viitearvot eri materiaalityypeille. Päivitetty 9.2.2015. Haettu 10.2.2016: 
http://www.ttl.fi/fi/palvelut/turvallisempi-tyoymparisto/kemialliset-analyysit/Sivut/default.aspx 
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Käyttäjäkysely_Jokirannan koulu_kuntotutkimus
1. Oletko havainnut vesivuotoja rakenteissa? Missä osissa rakennusta? Ajankohta? Onko asialle
tehty korjauksia?
Vastaajien määrä: 12 

Ruokalassa kattoikkunoitten juuret vuotanu.
En ole havainnut.
En, en tiedä
--
En ole havainnut.
En ole huomannut
En
Osa C: joskus tullut ruokalan aulaan sateella vettä katosta läpi. En ole havainnut korjauksia tehtävän.
en
A-siivessä useita vuotoja mutta niitä ei vissiin enään lasketa.
Mielestäni ulkoseinät kastuvat liian herkästi ympäri koulua ja pihan kaadot eivät ole kovin hyvällä mallilla.
Kotitalousluokassa S1OA 90-luvulla lattiakaivojen kautta tuli useampaan kertaan viemärivedet lattialle peittäen
lattian kokonaan.
Käytävällä S3:n kohdalla olevan kattopalkin kanslian puoleisesta reunasta tippasi vettä viime talvena.
Korjauksesta en tiedä, roskista pidettiin alla, kun asia havaittiin.

2. Oletko havaittu muita vaurioita rakenteissa? Mitä vaurioita, missä?
Vastaajien määrä: 12 

En.
En hajua lukuunottamatta. Voimakas haju oviseinällä opettajan pöydän takana.
Fk2-luokassa tuuletusikkunan välipidike rikki.  Ulompi ikkuna voi painua sisään.
En ole havainnut.
En ole huomannut
En
Kemian varaston ikkunassa ollut reikä ulos jo monta vuotta.
homepilkkoja ulkoseinissä
Mustia pisteitä (isompia ja pienempiä rykelmiä) ulkorakenteissa. Koko koulun ympärillä. Ikkunan pielissä,
katoksien katoissa.
Osa B: käytävän ikkunat pahannäköisiä ulkoapäin, voimakas haju sisäpuolella ikkunan raossa.
Ikkunat vetoisia, ainakin S3VA tuuletusikkuna vetää vaikka ikkuna on suljettu kunnolla.
Pienluokkien ikkunoiden alla ulkona kivijalassa kapilaarista kosteutta nousee.

3. Oletko havainnut tiloissa lämpöviihtyvyysongelmia (kylmä/kuuma, vedon tunne)? Missä?
Ajankohta (kesä, talvi)?
Vastaajien määrä: 18 

Kylmillä ilmoilla luokka S2OY ja oikeastaan koko B-osa on todella kylmä. Ongelma alkaa heti syksyllä, kun
ilmat kylmenevät ja jatkuu koko talven. Luokan ikkunoista vetää. Oppilaat valittavat myös asiasta. Pattereista
ikkunan alla ei ole apua: ovat yleensä kylmiä tai eivät lämmitä tarpeeksi.
s3VA todella kylmä, sekä kesät että talvet.
Opettajainhuone: todella kylmä.
Kyllä, lähes aina. Puolitoista vuotta olen työskennellyt luokassa niin, että olen oppilaitteni kanssa palellut niin,
että olen joutunut sallimaan ulkovaatteiden käytön. Kuukauden päivän ohjaajan tekemän vikailmoituksen
jälkeen luokkani on ollut todella lämmin. Silmät kuivuvat päähän.
D-osassa on välissä kylmä ja välissä kuuma.
tila 110a oli todella kylmä , jossa työskentelin aiemmin.
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Välillä on ollut kylmä kotitalousluokassa, mutta sitä korjailtu. Kotitalousopettajien työtilassa kova veto ja sitä ei
olla vielä saatu korjattua.
D osassa i ollut erittäin kylmä, varsinkin viikonlopun jälkeen. Siis talvella.
Osa tiloista on todella kylmiä, esim. opettajainhuone, liikuntasali ja jotkin luokat. Esim. solun 3 yläkerran
luokissa taas on lämmintä.
Kesäisin kylmä työhuoneessani, kanslia. Opettajien huone aina viileä, vetoisa.
Kotitalousluokissa ja opettajan huoneessa välillä tosi kylmä!!!!
Tänä syksynä ollut kylmä koko koulussa. Oppilailla oltava takit päällä tunneilla ja itsekin haen takin, jos olen
paikoillani esim. koetta valvoessa.

Osassa D paineongelmia viime vuosina. Voimakasta vetoa ovista.
Talvella osa luokista tosi kylmiä
Kylmyyttä ja vetoa opettajanhuoneessa, opettajanhuoneen takahuoneessa, ruokalassa, Tertun luokassa C-
osassa ja Nooran luokassa D-osassa. Talvella ja syksyllä ainakin. Myöhemmin Nooran luokassa kuuma ja
tunkkainen.
B-osassa oleva väliaikainen tekstiilityöluokka; ikkunasta vetää todella todella paljon,.

Ajoittain kylmä veto, mikä tulee ilmanvaihdosta.
Opettajanhuoneessa on ollut kylmä, syksyllä
Liikuntasalin alakäytävilä ainakin kylmää. Ja punttisali. Tn tilathan ovat talvella suorastaan jäässä. Maalihuone
erityisesti kovalla pakkasella nollassa
Juhlasali kylmä aina

4. Oletko havainnut puutteita ilmanvaihdossa? Millaisia? Missä?
Vastaajien määrä: 16 

B-osan käytävillä on usein todella huono ilma eli ilmanvaihto on riittämätöntä. Myös toisinaan B-osan luokissa
myös huono ilma eli tunkkaista hajua.
Ilma on välillä raskas.
Katossa olevien räppänien kohdalla ei voi istua. Imu/veto on niin voimakas. Tunkkainen ilma ei lähde
hetkeksikään ilman tuuletusta.
110 varasto  ajottain viemärinhajua, lisäksi vahva likaviemärin hau fysiikan luokkien päädyssä ajoittain
Hankala, kun ilmanvaihto loppuu klo 16 eli palaverit tukalassa ilmassa tai jos jää tekemään omia töitä
luokkaan..
A osassa oli useissa luokissa erittäin huono ilmanvaihto.  Myös D osassa tuntuu loppuvan ilma, jos on isompi
ryhmä paikalla.
Sisäilma on päivittäin raskas ja tunkkainen varsinkin käytävillä välituntien aikaan.
Ilma tunkkaista, ärsyttää kehkoja -pitää yskiä- ääni matala ja ei tahdo kestää. Silmäoireita koko ajan. Ilmassa
jotain epäpuhtauksia, joita on siivottu viime keväänä, mutta ilmeisesti aika huonosti. (Korjausmiesten kertoman
mukaan)(Osa D)
Toisissa luokissa on pakko välillä avata ikkuna. fk1 ja fk2
S3OY luokassa henki menee hyvin ahtaalle hyvin nopeasti. Liikuntasalissa myös.
Käytävän ilmanvaihto TÄYSIN RIITTÄMÄTÖN TÄLLE OPPILASMÄÄRÄLLE! Erityisesti B-siiven käytävät.
Liikuntatiloissa aiempina vuosina, maaliskuu 2016 lähtien parempi tilanne. Kuntosali, aina. Kuntosalin ja
pukutilojen yhteydessä oleva käytävä, aina. Raskas hengittää, kuuma.
Välinevarasto työhuonettani vastapäätä. Täysin riittämätön ilmanvaihto...
Käytävällä ilma tunkkaista ja raskasta, ilmanvaihto ei riitä välitunnilla. Pienopetustilojen eteiskäytävässä (D -
osassa) ei ole ilmanvaihtoa.
Monenmoisia esim liikuntasalissa loppuu happi. Rakennuksen kuutiotilavuus niin mahdottoman pieni, ettei riitä
tuolle massalle ilma.
Osassa B huoneessa S2OV huono ilma, hajut tulevat kotitalousluokasta sinne. Oppilaita väsyttää ja huimaa
usein tilassa. Juhlasalissa huono ilma, pyörryttää puolen tunnin oleskelun jälkeen. Samoin osassa D: fyke-
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luokissa välituntisin pakko pitää ikkunoita auki, jotta luokassa pystyy työskentelemään.
B-osan ilmanvaihto käytävällä todella riittämätön.

5. Oletko havainnut tiloissa hajuhaittoja (esim. home, viemäri, muut hajut)? Ajankohta? Sijainti?
Vastaajien määrä: 21 

tyttöjen pukuhuoneen vieressä oleva varasto haisee viemäri.
lämmöjakohuoneessa haisee viemäri aikaajoin 
En.
Kyllä kaikki em. Home aina, viemäri lähinnä läheisten vessojen tukkeuduttua.
D- ja C-osan tiloissa on erilaisia hajuja (viemäri, ummehtunut ilma, home). Erityisesti D ja C-osan rajapinnassa
ja D-osassa uuden osan ja vanhan osan rajapinnassa.  Väilissä ilmanpaine on niin alipaineinen, että
viemäritkään ei vedä kunnolla.
ks yllä
Kotitalousopettajien wc viemärin lemua/ hajua oli myös kotitalousluokissa, joita on korjattu kiitettävästi
A osassa ja D osaan tultaessa ( c osassa?) on selvä homeen haju varsinkin viikonlopu n jälkeen, paloovet on
olleet kiinni.
Koulussamme onvälillä todella paha haju joissakin osissa, kuten fyken päässä ja ruokalan edessä. Tätä hajua
esiintyy aika säännöllisesti. Myös opettajainhuoneen WC-tiloissa on välillä hieman tunkkainen. Tällä viikolla
(vko 51) myös pääsisäänkäynnin edessä ulkona haisi viemäri.
D-osassa.
Kotitalousluokkien välitilassa voimakasta viemärin hajua
Osa D: viemärit haisevat välillä edelleen. Ennen jatkuva löyhkä, jopa niin, että oppilaat eivät suostuneet
menemään luokkaan. Osassa D jatkuva maakellarin haju. Oppilaat huomauttelevat asiasta jatkuvasti, joten ei
vain minun kuvitelmaa.
Köksässä on välissä epämiellyttävät aromit ja putket jäässä
Alakäytävällä haisee tunkkainen.
Kun nouset portaat solu 1 ylös, joka kerta nenään ottaa todella vahva kosteusvaurion/homeen tuoksu,
erityisesti ulkoseinän lähellä. Haju on todella selkeä ja esiintyy "löyhähtäen tai pistemäisesti" joka kerta kun
menen omaan luokkaani solu1 vas ylös.

Liikuntasalin molemmissa päissä olevat portaikot: vuodenajasta riippuen todella selkeä homeen haju
kierreportaissa ulkoseinän lähellä.

B-osa; opettajien huoneesta ulos ja vas.kohti a-siipeä. käytävällä olevat suuret ikkunat koulun pihalle; kun iv-
kone menee pienemmälle alkuillasta, ikkunan ja seinän välistä löyhähtää TODELLA SELKEÄ HOME. Tila on
tällä hetkellä käytössä, siinä suljetu A-siiven vierellä.

Tutkikaa RAKENTEET LÄPÄISEVÄSTI myös D-osan  FyKen tilat ja aulat. Siellä on todella selvä pistemäinen
homeen haju useassa kohdassa.

Ympäriinsä koko koulua lukuunottamatta uutta opettajienhuonetta, jatkuvasti pistemäisiä hajujaittoja.Koen että
iv-koneilla saadaan kyllä raikasta ilmaa tarvittaessa koulun tiloihin ja siellä voidaan työskennellä lyhyitä aikoja,
mutta rakenteiden vaurioita se ei poista, ja hajuhaitat ovat koulullamme arkipäivää. Havaitset lauhalla kelillä
homeen hajun jo ulkona, kun tulet koulumme "pääsisäänkäynnin" puoleiselle pihalle. Mielestäni KAIKKI
ULKOSEINÄT pitäisi tutkia RAKENTEET LÄPÄISTEN.
Viemärin haju / tunkkainen, paha haju. Tyttöjen liikunnanopettajan työtila peseytymistiloineen. Tyttöjen
pukuhuone ja pukuhuoneesta liikuntasaliin johtava tila / portaikko. Toistuvasti viime lukuvuonna ja tänä
syksynä. Muistelen, että jo aiempina vuosina olisi ollut samaa.
Kotitalousluokkien WC:ssä ajoittain voimakas viemärinhaju.
Kotitalousluokassa S1VA ajoittain myös homeen haju samoin kodinhoitohuoneessa.
Pukuhuoneisiin menevässä käytävässä on todella paha haju. Sama haju on ollut välillä kotitalousluokissa.
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Viemäri haisee välillä ruokalan aulassa olevassa tyttöjen vessassa (ainakin viime talvena useampaan
otteeseen).
D -osassa oleva pienopetustilojen eteinen haisee, myös vessa haissut.
D osan pienluokkien tilat mätiä, haisee home ja pas*a. Oppilaat saavat oireita fk4:ssa
Kotitalousluokat haisevat viemärille usein ja kotitalousluokan hajut leviävät usein käytäville ja  S2 alatiloihin.
Ruokasalinpuoleiset vessat haisevat usein viemärille. Opettajanhuoneessa, monistushuoneessa, rehtorin ja
koulusihteerin huoneissa haisee selvä home.
pikkuvarasto työhuoneeni ohessailma ei juurikaanvaihdu. Tuoksu välillä voimakas viemäri välillä kellarimainen.
B-osan käytävä. homeen haju ikkunan ja seinän rajapinnasta (ikkunan alta)

6. Onko sinulla esiintynyt sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua, jonka epäilet johtuvan työpaikan
sisäilmasta?
Vastaajien määrä: 21 

7. Jos sinulla on esiintynyt oireilua, kuvailisitko oireita ja niiden esiintymistä tarkemmin? Missä
osissa rakennusta oireilua esiintyy?
Vastaajien määrä: 19 

Syksyllä heti ensimmäisen kouluviikon jälkeen minulta lähti ääni. Myös viime vuonna ääni lähti useasti.
Aiemmin tällaista ei ole tapahtunut.
Opetustilani Jokirannan koululla on B-osassa eli sen pitäisi olla "puhdas" tila.
Ihon kutinaa, äänen menetystä.
D-siivessä, luokassa 105. Jatkuva tukkoisuus, poskiontelo-oireet, aivastelu, pääkipu, äänen katoaminen,
korvien lukkiutuminen, silmien sekä kasvojen kutina ja kuivuminen sekä voimakas väsymys.
D-osassa opettaessa silmiä kutisee ja jatkuvaa poskionteloiden tulehduskierrettä.
niveloireet alkaneet keväällä 2016, mahdollisesti reaktiivinen artriitti. Edelleen nivelkivut ajoittain kiusallisia
Välillä kurkku kipua, kylmä on aiheuttanut flunssan oireita, huonosta  ilmasta sekä järkyttävästä hajusta oli
pääkipua. Tämä hajun saivat korjausmiehet korjattua.
TUkkoisuutta, poskiontelotulehduksia, liman tunnetta kurkussa, äänen käheyttä puolen viikon maissa alkaa
päänsärky!

A osassa ja D osassa ( näissä olen työskennellyt pidempäään!
Oireita ovat esimerkiksi hengitysteiden tukkoisuus (nenä, poskionteloiden turvotus ja paine, välillä raskas
hengittää), ihon kuivuminen, ihottuma ja haavaumat käsissä, päänsärky (pääni ei ole yleensä koskaan muutoin
kipeä kuin töissä), satunnaiset huimauskohtaukset, todella kuivat ja ärtyneet silmät (tämä oire on todella
häiritsevä ja hankala), flunssien pitkittyminen ja flunssakierre. Kaikki edellä mainitut oireet loppuvat tai
helpottavat huomattavasti viikonloppuisin ja lomien aikana.
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Oma työpiste silmien kirvely, kuivuminen
Pääkipua on ollut ja kylmyydestä johtuen vilustumisoireita
Silmäoireita: turvoksissa ja punaiset. Näkö huononee ja tämä sama monella opettajalla! Ääni häviää syksyllä
ensimmäisellä viikolla ja palaa taas kesäkuun lopussa. Jatkuva tupakkayskä (en ole koskaan tupakoinut!!)
aamuisin varsinkin. Välillä nivelkipuja sormissa ja jaloissa.
Silmät kuivuvat ja ulkona vuotavat ihan noronaan. Ääni lähtenyt pari kertaa syksyn aikana. Joissain tiloissa
vaikea hengittää.
Oireita esiinntyy ympäri koulua. S3oy oli todella vaikea luokka olla. Nenä vuotaa, silmiä kutittaa, henki menee
ahtaalle, yskittää. Nooran luokassa kaikki samat ja lisäksi naamaa kutittaa. Tertun luokassa kans menee henki
ahtaalle.
Kova kurkun kutina ja nokka vuotaa, ääni painuu huonoksi. Jos minulla on pienikin flunssa ja tulen töihin, ovat
oireet valtavat. Ääni menee poissa ja päätä särkee ja kurkku on kipeä. Olen käynyt työterveydessä ja ollut
sairaslomalla tämän asian vuokdi.
Oireet on työterveyden tiedossa. Viikosta 41 torstai lähtien en ole käynyt lainkaan rakennuksessa sisällä.
Oireita tulee liikuntasalissa, pukuhuoneisiin johtavalla käytävällä, työhuonettani vastapäätä olevassa
välinevarastossa, koulun käytävällä ja niissä luokkatiloissa, joissa olen välillä ollut. Koko koulussa...
Silmien kirvely ja vetisyys. Poskionteloiden turvotus (todettu röntgenissäkin) varsinaista poskionteloiden
tulehdusta ei ole.
Jatkuva pääkipu, mikä on ajoittain erittäin voimakasta, huonoa oloa ja väsymisen tunnetta. Suurimman osan
ajasta olen kotitalousluokassa.
Silmien punotusta, karvastelua, nenän tukkoisuutta, silmätipat ja nenäsumute päivittäisessä käytössä, pääosin
A-osassa.
Silmien kutinaa koko koulussa ja iho-oireita. Yskää, joka paranee pitemmillä lomilla.
Jatkuvasti on poskiontelontulehduksia, tukkoisuutta, yskänpuuskia, iho hilseilee ja kutiaa, olo huimaava ja
ajatus katkeilee. Mitä pitempi päivä koululla, sitä varmemmat oireet. Juhlasalissa käymisen jälkeen koko ilta
menee yskiessä, nenä vuotaa verta, silmät, huulten ympäristö ja korvat kutiavat niin, että raavittava monesti
verille asti.

 

8. Muuta kommentoitavaa?
Vastaajien määrä: 12 

Ilma on välillä todella raskas.
Tällä hetkellä koen, että henkilöt jotka joutuvat työskentelemään tai opiskelemaan Jokirannan tiloissa,
asetetaan suureen terveydelliseen vaaraan. Jotta en itse menetä työkykyäni pysyvästi, olen pyytänyt
esimiestäni järjestämään minulle korvaavat työtilat mahdollisimman pikaisesti.
Huoli koululaisten terveydestä ollut jo vuosia kova.
Kiitos nykyisille korjausmiehille, jotka kuuntelevat ja selvittävät ongelmat sekä ryhtyvät toimiin asian
parantamiseksi!!
Tänne on tehtävä kyunnolliset rakennetutkimukset!! Kaikki tietävät, että sisäilmamittuksilla saadaan sellaisia
tuloksia kuin halutaan!  Tätä rakennusta on niin monesti korjailtu ja laitettu maalia päälle, että se ei enää riitä!!
Tilat surkeassa kunnossa. Mikään ei ole ajan tasalla: ei sähköt, ei keskusradio, ei tilat, ei ilmanvaihto. Sisäilma
huonoa. Piha eivät vastaa nykyaikaista koulun pihaa.
 
Minun on vaikea paikallistaa ongelmien sijaintia, koska olen ohjaajana niin monessa luokassa.
Toivottavasti koululle tehdään täydelliset tutkimukset. Vaikea on tehdä töitä tiloissa, joissa on hankala
hengittää, vaikka jatkuvalla syötöllä menee maksimimäärä astmalääkkeitä ja allergialääkkeitä. Oireilu on
viikonlopunkin jälkeen jo hieman helpompana, mutta mitä pitemmälle viikkoa mennään, sen pahemmat oireet.
Olen työskennellyt A-siivessä ja lähes menettänyt terveyteni siellä. Toivon että sen korjaamista ei harkitse
kukaan vaan se puretaan poissa.
 
Koko Kiiminki toivoo, että rakenteet tutkitaan PERUSTEELLISESTI JOKA PAIKASTA RAKENTEET
LÄPÄISEVÄSTI, jotta saamme todellisen tiedon koulun kunnosta. Koko Kiiminki toivoo että koulu puretteisiin ja
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tehtäisiin kokonaan uusi tilalle, koska vanhan korjaaminen on osoittautunut lähes poikkeuksetta huonoksi
ratkaisuksi. (Yli 9milj.e)Veronmaksajien rahoja ei voi tuhlata enään Jokirannan koulun remontteihin, vaan
uskomme että uudisrakennus on pitkässä juoksussa ainoa järkevä vaihtoehto.
Koulu pitäisi rakentaa uusiksi. Rakenteissa niin paljon vikaa, ettei kannata rempntoida
Lisäksi huoli oppilaiden liikuntsalissa koetuista hengitystie oireista.  V 2011 liikuntasalin alapohjasta löydetty
sädesieni, joka poistettu??? Herättää huolen. Miten sädesieni voidaan poistaa?
olen sisäilmatyöryhmässä esittänyt että liikuntasalin alapohjasta otettaisiin uusia näytteitä. Mahdollisesti ainakin
sisäilmasta otetaankin. Asia vaatisi mielestäni matariaalinäytteiden ottoa.
B-osan alla olevat epämääräiset tilat (putkitunneli ym.) on on jo pitkään olleet tilapäisjärjestelyillä
alipaineistettuna ongelmien takia!! alipaineistus tuskin on parantanut tiloja ja ei voi olla pysyvä ratkaisu.
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 134
 TOIMISTO
 13,5 m2 

 135
 PUKU/ K-HK
 11,0 m2 

 133
 PYYKKIHUONE
 4,0 m2 

 132
 ET
8,5 m2 

 136
 TAUKOTILA
 9,0 m2 

 130
 SIIVOUS
 9,0 m2 

 129
 ET
 3,0 m2 

 137
 KH
 3,0 m2 

 139
 PAKASTE. nyk.
 6,5 m2 

 140
 PESUAINEVAR. nyk.
 4,0 m2 

 141
 KYLMIÖ, nyk.
 5,5 m2 

 164
 Häkkivar.
 16,5 m2 

 163
 Korivar.
 17,0 m2 

 148
 DIEETTI
 34,0 m2 

 150
 VALMISTUS
 68,5 m2 

 155
 MUSTAT LAATIKOT/ VÄL./PAKK.
 38,5 m2 

 161
 JÄÄPANKKI
 12,5 m2 

 138
 KUIVAVAR.
 13,0 m2 

 143
 ASTIAVARASTO
 10,0 m2 

 158
 PAKASTE
 6,0 m2 

 157
 KYL./ MAITO
 7,0 m2 

 147
 KYL./ VIH.
 4,0 m2 

 146
 KYL./ JUURES
 4,0 m2 

 149
 KYLMÄKEITTIÖ
 18,0 m2 

 144
 ASTIANPESU
 53,5 m2 

 159
 SÄHKÖTILA
 1,0 m2 

 156
 KÄYTÄVÄ
 16,0 m2 

 131
 KÄYTÄVÄ
 16,0 m2 

 145
 KÄYTÄVÄ
 13,5 m2 

 142
 KÄYTÄVÄ
 21,5 m2 

 162
 PORRASHUONE
 8,5 m2 

 151
 JÄÄHD.
 1,5 m2 

 152
 JÄÄHD.
 1,5 m2 

 153
 VALMISRUOKAKYLMIÖ
 11,5 m2 

 154
 PAKKAUSKYLMÄ KYLMIÖ
 25,0 m2 

 160
 TK
 8,0 m2 
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 LAUHDUTTIMET
 31,0 m2 

KAIDE
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 IV KONEHUONE NYKYINEN
 97,5 m2 

 -
 RAITISILMAKAMMIO
 18,5 m2 

 202
 KEITTIÖ POISTOKOJEHUONE
 18,0 m2 
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kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
PE 21.1

kari.krum
Nosto
PE 21.2

kari.krum
Nosto
PE 21.7

kari.krum
Nosto
PE 21.3

kari.krum
Nosto
PE 21.4

kari.krum
Nosto
PE 21.5

kari.krum
Nosto
PE 21.6

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Konekirjoitusteksti
=  Tutkimuksista pois rajatut alueet

kari.krum
Nosto
PE 21.8

kari.krum
Nosto
Eristämätön viemärin tuuletusputki, valurauta. Tuuletusputkessa Styrosta. Kuvat 3 ja 4.

kari.krum
Nosto
Eristetty tuuletusputken pää, muovi. Muutuu valuraudaksi rakenteessa,Kuvat 1 ja 2.

kari.krum
Nosto
Eristetty tuuletusputken pää, muovi. Kuvat 5 ja 6.

kari.krum
Nosto
Eristetty tuuletusputken pää, muovi.  Tuuletusputki jäässä. Kuvat 7 ja 8.

kari.krum
Nosto
Ei siirtoilmasäleikköä tai riittävää ovirakoa

kari.krum
Suorakulmio

kari.krum
Suorakulmio

kari.krum
Suorakulmio

kari.krum
Suorakulmio

kari.krum
Nosto
Vetokaappi(TK01PF31)

kari.krum
Nosto
Vetokaappi(TK01PF31)

kari.krum
Nosto
Vetokaappi(TK01PF31)

kari.krum
Nosto
Vetokaappi(PK03)

kari.krum
Nosto
Siivouskaappi(ei käytössä)Tilassa lattiakaivo,jonka vesilukko kuiva--> viemärinhaju leviää lähialueille

kari.krum
Nosto
Kotitalousluokassa3 kpl lattiakaivoja,joidenka vesilukkot kuivana--> viemärinhajut leviää lähialueille

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Ei siirtoilmasäleikköä tai riittävää ovirakoa

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Tilassa ei ole ilmanvaihtoa

kari.krum
Ovaali  

kari.krum
Ovaali  

kari.krum
Nosto
Seinällä, katonrajassa, olevissa siirtoilmasäleeköissä on suojaamatonta lasivillaa.

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Nosto
Tilassa ei ole tuloilmaa. Jos käytävän ovet sulkeutuvat, käytävä ja wc-tilat alipaineistuvat.

kari.krum
Nosto
Ei siirtoilmasäleikköä tai riittävää ovirakoa

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Tilassa pelkkä poistoilmaventtiili, ei siirtoilmasäleikköä tai riittävää ovirakoa.Ovien ollessa kiinni tila alipaineistuu.

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Ei siirtoilmasäleikköjä tai riittäviä ovirakoja.Poistoilmaventiilien säädöt lukitsematta.

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Tilan iv ei ole suunnitelmienmukianen:Katossa oleva poisto menee suoraan ulos --> kylmä ilma valuu sisään.Suunnitelmien mukaista korvausilmaventtiiliä käytävään ei ole.

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Tilassa ei ole ilmanvaihtoa

kari.krum
Ovaali  

kari.krum
Ovaali  

kari.krum
Nosto
Tilojen poistoilma-venttiileissä ei olevetoa, kanavoinnista ei ole iv-pohjakuvia

kari.krum
Nosto
Vanhat kanavat ja säleiköt paikoillaan(ei näy suunnitelmissa/poistettu käytöstä?)

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Siirtoilmakanavissa suojaamatonta mineraalivillaa

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Nosto
Tilassa alkuperäinen korvausilmaluukku, ilmavirta tuntui(rakenneaineiset kanavat)

kari.krum
Nosto
Tilassa alkuperäinen korvaus-ilmaluukku (rakenneaineiset kanavat). Tilassa myös kanavapuhallin ja kanavoinnit (ei näy suunnitelmissa / poistettu käytöstä?)

kari.krum
Nosto
Siirtoilmareitin palonrajoitinventtiili oli lauennut kiinni, viritettiin auki.

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Nosto
Putkitunnelin alipaineistus ei ole suunnitteluasiakirjojen mukainen eikä riittävä.Putkitunnelissa on tiivistämättömiä putkiläpivientejä sekä käytöstä poistuneita, tulppaamattomia, viemäripäitä.

kari.krum
Nosto
Putkitunnelin poisto/alipaineistus sijaitsee putkitunnelin perällä. Suunnitteluasiakirjojen mukaan kyseisellä paikalla pitäisi olla korvausilmaventtiili.

kari.krum
Nosto
Putkitunnelin poisto/alipaineistus on asiakirjoissa suunniteltu liittyvän siivouskeskuksen poistokoneeseen PK07, jonka poistokanava näkyy putkitunnelissa. Kanavointia ei ole toteutettu.

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Tilassa ei ole ilmanvaihtoa

kari.krum
Nosto
Opetuskeittiön lattiassa2 kpl kuivakaivoja,joidenka liitospaikkoja viemäriin ei pystytty selvittämään tutkimuskäynnillä.

kari.krum
Viiva    

kari.krum
Nosto
Tilassa vanhoja, avoimia, viemäripäitä.

kari.krum
Monikulmio

kari.krum
Nosto
Vanha kanava, toimii siirtoilmareittinä(ei näy suunnitelmissa/poistettu käytöstä?).

kari.krum
Nosto
Opetuskeittiön tuloilmapäätelaitteissa on suojaamatonta mineraalivillaa.

kari.krum
Tekstiruutu
KUNTOTUTKIMUS      WO-00330280IVKT havainnot ja paine-eron mittauspisteet                                              Krum / Inspecta
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PL 1000 (Sörn
00580 Helsink

Group headqu
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KL1 
KL2 
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Kuvaus K

t

TV1 

j
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j

o
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J
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i 
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luukku 
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luukku put-
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C-osa

Kiin
PL 7
0044

cta Group Oy, H
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ÄVÄ 
O 
- Kuvat-

tuver-
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-

Jätevesi 

-

-

Jätevesi 

-

-

Jätevesi 

nteistöt ja raken
7 (Sentnerikuja 
41 Helsinki 

elsinki, Finland 

N KUVAU

Kuvaus
us-
suunta 

Myötä-
virtaan 
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virtaan 

Myötä-
virtaan 

nteet 
3) 

 

USPÖYTÄK

Putkima-
teriaali ja 
koko 

PVC110 
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PVC110 
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160 
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Havainno
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kaan 
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padotu
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 Kuvatu
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numak
viemä

 0,6 m 
putkim
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ja vaa
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padotu
myös 
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kuvau

 Kuvatu
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viemä

 Sama 
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TV1 

 0,4 m 
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 5,8 m 
viemä

 7,8 m 
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putkiko
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 Kuvatu

Y-tunnus
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t 

mutkat alas j

mutka oikeal
isääntyvää p

m kamera sul
usta n. 50 % 

m padotus vä
mutkat oikea
kaan, kamer
tyy 
ulla putkiosu
tiin paikalline
kohta, joka h
rin toimintaa
mutka vaaka

materiaali mu
ksi 
mutkat oikea
kaan 
lisääntyvää 

mera sukelta
uskohta hava
kuvauksessa

m padotus vä
s lopetetaan
ulla putkiosu
tiin paikalline
kohta, joka h
rin toimintaa
painumakoh

n myös kuvau

mutka vaaka
materiaali mu
ksi 
liitos C-siive
riin 
liitos rakenn

ohtavaan viem
oko kasvaa >

kameran kulk
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ulla putkiosu
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0 521 600 

K
l
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haittaa 
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nuksesta 
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> 160 
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uudella ei 

Kunto-
uokka 
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KL2 

LIITE 7



 
Jokirannan
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Kuvaus K

t

TV4 

J

o
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v

d
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n koulu 
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Kuvauskoh-
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luukku put-
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TV 4

UUSITTUA VIEMÄRIÄ
NÄKYVILLÄ

VALOKUVAT 7 JA 8,
VANHA PYSTYVIEMÄRI
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Eristämätön
viemärin
tuuletusputki,
valurauta.
Tuuletusputkessa
Styrosta. Kuvat 3 ja 
4.
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muovi. Muutuu 
valuraudaksi
rakenteessa,
Kuvat 1 ja 2.

Eristetty
tuuletusputken pää, 
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Kuvat 5 ja 6.

Eristetty
tuuletusputken pää, 
muovi.
Tuuletusputki
jäässä. Kuvat 7 ja 8.
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INSPECTA OY 1.2.2017

LIITE 9


	Jokirannan koulu kuntotutkimus_03.02.2017
	1  Yleistä
	1.1 Yleistiedot kohteesta
	1.2 Lähtötiedot ja ongelmakuvaus
	1.2.1 Perustiedot kiinteistöstä ja tehdyt korjaukset
	1.2.2  Lähtötietoaineisto:
	1.2.3 Käytössä olleet aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset:

	1.3 Lähtötilanne ja tutkimuksen tarkoitus

	2 Tutkimukset
	2.1 Suoritetut tutkimukset
	2.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet

	3 Tutkimustulokset
	3.1 Käyttäjäkysely
	3.2 Rakennustekninen kuntotutkimus
	3.2.1 Yleistarkastuksessa tehdyt havainnot
	3.2.2 Rakenteet ja rakenneavauksista tehdyt havainnot
	3.2.3 Mikrobianalyysin tulokset
	3.2.4 VOC-analyysitulokset / lattiamatoista tehdyt havainnot

	3.3 IV-järjestelmien kuntotutkimus
	3.3.1 Ilmanvaihtokoneet
	3.3.2 Kanavoinnit
	3.3.3 Päätelaitteet
	3.3.4 Sisä- ja ulkoilman paine-eron seurantamittaus

	3.4 Jätevesiviemärit ja lämpökeskus
	3.4.1 Jätevesiviemärit
	3.4.2 Lämmönjakokeskus

	3.5 Sähköjärjestelmät
	3.5.1 Asennus ja apujärjestelmät
	3.5.2 Sähköliittymä
	3.5.3 Sähköenergian pääjakelu
	3.5.4 Sähkökalusteiden ja laitteistojen sähköistys
	3.5.5 Valaistusjärjestelmä
	3.5.6 Sähkölämmitysjärjestelmät
	3.5.7 Telejärjestelmät
	3.5.8 Tilaturvallisuus- ja valvontajärjestelmät
	3.5.9 Automaatio- ja mittausjärjestelmät


	4 Yhteenveto ja Johtopäätökset
	4.1 Rakennustekniikka
	4.2 IV-järjestelmät
	4.3 Jätevesiviemärit ja lämpökeskus
	4.4 Sähköjärjestelmät

	5 Toimenpide-ehdotukset
	5.1 Rakennustekniikka
	5.2 IV-järjestelmät
	5.3 Jätevesiviemärit ja lämpökeskus
	5.4 Sähköjärjestelmät
	5.5 Suositeltavat lisätutkimukset ja selvitykset


	LIITE 1_Pohjapiirros ja havainnot
	Liite 1_pohjat 2
	Liite 1_pohjat

	LIITE 2_MIK5631_Jokirannan_koulu_Kiiminki_1216_sv
	LIITE 3_VOC0088_Jokirannan_koulu_Kiiminki_1216_m
	LIITE 4_Kayttajakysely_Jokirannan koulu_kuntotutkimus
	LIITE 5 IV havainnepohja
	LIITE 6 _ Paine-eromittaukset
	Havainnepohja
	PE21_1
	PE21_2
	PE21_3
	PE21_4
	PE21_5
	PE21_6
	PE21_7
	PE21_8

	LIITE 7 Viemärikuvausten pöytäkirja
	LIITE 8, viemärikuvausten valokuvaliite
	LIITE 9, viemärikuvaksen havainnot pohjakuvissa
	Liite 3_1
	Liite 3_2
	Liite 3_3
	Liite 3_4




