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1. Yleistiedot
1.1 Tutkimuksen kohde
Laihian keskuskoulu, A-rakennus
Länsitie 64
66400 Laihia

1.2 Tutkimuksen tilaaja
Laihian kunta
Laihiantie 50 (PL 13)
66400 Laihia
Yhteyshenkilö: Jari Mansikka-Aho, tekninen johtaja

1.3 Tutkimuksen tavoite ja laajuus
Tehtävänä on ollut määritellä keskuskoulun A-rakennuksessa esiintyneiden sisäilmaongelmien korjaamiseksi tarvittavat rakennus- ja sisäilmatekniset toimenpiteet. Tavoitteena on ollut tehdä rakennuksessa aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja näytteenottojen tuloksista sekä jo tehdyistä korjaustoimenpiteistä
yhteenveto ja johtopäätökset sekä lisäksi esittää tämän korjaustoimenpideehdotuksen laatimista varten tehdyn kohdekäynnin aikana tehdyt uudet sisäilman laatuun liittyvät havainnot. Edellä mainittujen tietojen perusteella on ollut
tavoitteena muodostaa kokonaiskäsitys kohderakennuksen sisäilmaongelmien
aiheuttajista ja ongelmien laajuudesta korjaustoimenpide-ehdotusten määrittelemiseksi sekä varsinaisten korjaustöiden suorittamiseksi/suunnittelemiseksi.
Tässä korjaustoimenpide-ehdotuksessa ei ole otettu kantaa muihin kuin suoraan sisäilman laatuun vaikuttaviin sisäilma- ja kosteusteknisiin korjaustoimenpiteisiin.
Tämä korjaustoimenpide-ehdotus on laadittu tutkimuksen tilaajalta saatujen
lähtötietojen, kohteen aiempien tutkimusraporttien sekä kohteessa tehtyjen
täydentävien tutkimusten, kuten mm. pintakosteuskartoituksen ja ilmanvaihdon ilmamäärämittausten, perusteella. Kohdekäynnin yhteydessä rakennuksen sisäilmasta otettiin lisäksi 3 kpl ilmanäytteitä Mycometer-menetelmällä tehtävää mikrobianalyysia varten. Kohteessa tehdyt tutkimukset ja tämä korjaustoimenpide-ehdotus käsittävät ainoastaan A-rakennuksen tilat. B- ja C-rakennusten mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin ei oteta kantaa.

1.4 Tutkimusajankohta
Kohteeseen tutustuminen ja täydentävät havainnot sekä mittaukset ja näytteenotot tehtiin 7.6.2016 yhdessä tilaajan ja kiinteistönhoitajan kanssa. Kohdekäynnin aikana ulkoilman lämpötila oli +22…25 °C ja tuuli oli 4…6 m/s itä/kaakkoistuulta.

1.5 Tutkimuksen tekijät
IdeaStructura Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
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Jukka Huttunen, puh. 041 515 2412 (yhteyshenkilö)
Hannanoora Junttila, puh. 040 077 4108
Eetu Pulkkinen, puh. 050 388 1545

1.6 Kohteen ja sen rakenteiden yleiskuvaus
Tutkimus- ja korjauskohteena on vuonna 1970 rakennettu, suurimmaksi osaksi
2-kerroksinen yläkouluna toimiva koulurakennus, joka sijaitsee tasaisella tontilla
Laihianjoen läheisyydessä. Rakennuksen 1. ja 2. kerroksessa on luokkahuoneita, opettajien työskentelytilat, teknisen työn tilat, liikuntasali sekä pukuhuone-, pesuhuone-, wc- ja varastotiloja. Rakennuksen 3. kerroksessa on ilmanvaihtokonehuone. Lisäksi A-rakennus liittyy viereiseen B-rakennukseen
kahdella yhdyskäytävällä 2. kerroksen korkeudella. A-rakennuksen laajuus
(1. ja 2. kerros yhteensä) on noin 2900 m 2.
Rakennuksessa on tehty vuonna 1999 peruskorjaus, jonka yhteydessä on uusittu kaikki vesikattorakenteet ja yläpohjan lämmöneristeet sekä julkisivujen tiiliverhoukset ja ulkoseinien lämmöneristeet. Kesällä 2016 rakennuksen ulkopuolelle on asennettu salaojajärjestelmä ja patolevyt. Lisäksi vuonna 2016 on purettu liikuntasalin vanha puukoolattu lattia ja valettu sen tilalle uusi pintabetonilaatta. Liikuntasalin kattoverhous on uusittu, seinäpinnat on maalattu ja tuloilmakanavointia on uusittu. Samassa yhteydessä 1. kerroksen lattian alla olevista kanaaleista on poistettu vanhat rakennusjätteet, kanaalit on alipaineistettu poistoilmanvaihdon avulla ja sisätiloissa olevia kanaalien tarkastusluukkuja on tiivistetty kanaalien puolelta. Luokassa A6 on uusittu lattianpäällyste
sekä alakattorakenteet ja tiivistetty läpivientejä. Vuonna 2017 on tehty liikuntasalin, luokan A1 ja lattiakanaalien desinfiointi ja pölyttömäksi siivous sekä Arakennuksen ilmanvaihtokanavien nuohous ja desinfiointi. Tämän jälkeen
luokka A1 on käsitelty vielä vetyperoksidilla epäpuhtauksien poistamiseksi. Lisäksi sisäilman laadun parantamiseksi on pyritty vähentämään luokkahuoneiden ja varastotilojen irtaimiston määrää mm. kirjoja sekä huonekaluja ja verhoja poistamalla.
Vuoden 2017 aikana on suunniteltu toteutettavaksi A-rakennuksen käytävätilojen ilmanvaihtokorjaus sekä A- ja B-rakennusten välisten yhdyskäytävien korjaus. Lisäksi on suunniteltu metallityöluokan A9 vanerilattian purkamista, luokan
A1 alapohjan lämmöneristeen, pintabetonilaatan ja lattianpäällysteen uusimista ja luokkahuoneissa olevien yksittäisten vanhojen lastulevyverhottujen väliseinien uusimista.
Rakennuksen pääasialliset rakennusmateriaalit ovat teräsbetoni ja tiili. Käytettävissä olleiden alkuperäisten rakennepiirustusten mukaan rakennus on perustettu koko alaltaan teräsbetonipaaluilla ja perustusrakenteet ovat paaluanturoita ja sokkelipalkkeja. Rakennuksessa ei ole varsinaisia kellaritiloja, mutta 1.
kerroksen käytävien alla on suuret lattiakanaalit (poikkileikkaus n. 2,7x2,0 m 2),
joihin on sijoitettu lämpö-, vesi- ja viemäriputkia. Alapohjarakenteena on kantava maanvarainen teräsbetoninen kaksoislaatta, jonka lämmöneristeenä on
ilmeisesti kaikkialla mineraalivillaa. Kantavana pystyrunkona toimivat paikallavaletut teräsbetonipilarit. Välipohjarakenne on paikallavalettu ylälaattapalkisto. Ulkoseinät ovat ei-kantavia tiili-villa-tiilirakenteisia seiniä, joiden ulkokuori
ja mineraalivillaeristeet on uusittu kokonaisuudessaan vuonna 1999. Ulkokuori
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on muurattu 85 mm paksuisista moduulitiilistä. Ulkoseinien sisäkuoren tiilimuuraus on alkuperäinen. Ulkoseinien alaosassa on ns. valesokkelirakenne, jossa
seinän lämmöneristekerros ja sisäkuoren tiilimuuraus ulottuvat lattiapinnan alapuolelle, rakennuksen ulkopuolisen maanpinnan tasolle. Rakennuksen julkisivut
ovat puhtaaksimuurattuja tiilipintoja.
Yläpohjan kantavana rakenteena on paikallavalettu ylälaattapalkisto. Yläpohjan lämmöneristeenä on alun perin ollut kevytsoraa ja vesikatot ovat olleet loivia bitumikermikattoja, joissa on ollut sisäpuolinen sadevedenpoisto ja
hyvin lyhyet räystäät. Vesikatoissa on ollut useita valoaukkoja. Vanhat vesikattorakenteet lämmöneristeineen on purettu vuonna 1999 ja valoaukot on ummistettu betonivalulla. Nykyisin yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa
ja paikoin vinoilla räystäillä myös polyuretaanilevyeristettä. Kantavan yläpohjarakenteen päälle on rakennettu puurakenteiset tuulettuvat vesikattorakenteet, joiden vesikatteena on konesaumattu peltikate ja aluskatteena Panssarikartonkialuskate. Rakennuksen vesikatto muodostuu kolmesta keskenään eri
korkeustasolla olevasta katon osasta, joiden lappeiden kaltevuus on käytettävissä olleiden vuoden 1999 rakennepiirustusten mukaan 6° (~1:10). Lisäksi oppilaiden wc-tilojen kohdilla on pienillä alueilla kumibitumikermikatteiset vesikatot, joiden kaltevuus on 1:20.
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on toteutettu kahdella tulo-/poistoilmanvaihtokoneella. Ilmanvaihtokoneet ovat vuodelta 1999 ja ne on varustettu
lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole mineraalivillavalmisteisia äänenvaimentimia. Rakennuksen nykyisenä lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö, ja lämmönjako tapahtuu vesikiertoisilla lämpöpattereilla.

2. Lähtötiedot
2.1 Käytössä olleet asiakirjat
Tätä korjaustoimenpide-ehdotusta laadittaessa on ollut käytettävissä yksittäisiä tilaajalta saatuja rakennuksen arkkitehti-, rakenne- ja ilmanvaihtopiirustuksia vuosilta 1969 ja 1999. Käytettävissä on ollut myös Laihian kunnan koulujen
sisäilmaremontti-työryhmän kokousmuistiot nro 1-10 ajalta 5.10.2016–1.6.2017
sekä seuraavat kohteessa aikaisemmin suoritettujen sisäilmateknisten tutkimusten raportit:
x

A-rakennuksen 1. kerroksen homekoirakartoitusraportti, Lakeuden Homekoirat, 23.2.2015

x

A-rakennuksen 1. ja 2. kerroksen homekoirakartoitusraportti, Lakeuden
Homekoirat, 17.10.2016

x

A-rakennuksen sisäilmatutkimusten väliraportit, Aa tutkijat:
Aistinvarainen tarkastus Laihian Keskuskoulu, 11.5.2016
Ilmasta kerättävien näytteiden otto 18.11.2016 ja lisänäytteiden
otto 13.1.2017
Mikrobi, asbesti, VOC, PAH ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu, 1.3.2017

IdeaS tr uc tura O y
Ku to mo tie 1 6
00380 H elsi nki |Sa ta ma tie 3 30 / PL 1 7
67101 Kokkola
www.ideas tructura.co m
Y-tunnus 2424612-8
etu ni mi.suk uni mi@ideas tructura .co m

IdeaStructura
www.ideastructura.com

KORJAUSTOIMENPIDE-EHDOTUS
Laihian keskuskoulu, A-rakennus
Sisäilmaongelmat
31.7.2017

6/25

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio
/ keskuskoulu, 8.3.2017
Ilmanäytteet Keskuskoulu Laihia, 20.4.2017
Lisätutkimus ja materiaalinäytteiden otto, 27.4.2017
Tiivistelmä tutkimuksista, 11.7.2017
x

Sisäilma- ja materiaalinäytteiden analyysivastaukset:
VOC-analyysi ilmanäytteestä, Työterveyslaitos, 31.10.2016
Aldehydianalyysi ilmanäytteestä, Työterveyslaitos, 4.11.2016
Ilmanäytteen mikrobianalyysi, Työterveyslaitos, 7.11.2016
PAH-määritys ilmanäytteestä, Työterveyslaitos, 10.11.2016
Ilmanäytteen mikrobianalyysi, Työterveyslaitos, 30.12.2016
Pölyn koostumus, Työterveyslaitos, 9.1.2017
Ilmanäytteen mikrobianalyysi, Työterveyslaitos, 12.4.2017
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, Työterveyslaitos, 20.4.2017
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, Työterveyslaitos, 24.4.2017

Rakennuksen käyttäjille on keväällä 2017 tehty sisäilmakysely (Tuula Putus),
jonka raporttia ei ole ollut käytettävissä tätä korjaustoimenpide-ehdotusta laadittaessa.

2.2 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista ja selvityksistä
A-rakennuksen homekoirakartoitusten raporttien (Lakeuden Homekoirat
23.2.2015 ja 17.10.2016) mukaan koirat olivat merkanneet 1. kerroksen tiloissa
pilari-lattialiittymiä, metallityösalin vanerilattiaa, lattiakanaalien tarkastusluukkuja, yksittäisiä väliseinä-lattialiittymiä sekä lattiakaivoja ja alapohjan läpivientejä. Vastaavasti 2. kerroksen tiloissa oli merkattu lattiakaivoja, väliovien kynnyksiä ja yksittäisiä väliseiniä sekä varastotilojen irtaimistoa. Homekoirakartoitusten aikana rakennuksen ilmanvaihto oli ollut pois päältä.
Käytettävissä olleiden väliraporttien mukaan Aa tutkijat ovat tutkineet kohderakennusta aikavälillä 11.5.2016–26.5.2017. Väliraporttien perusteella A-rakennuksen liikuntasalissa ja muutamissa varastotiloissa oli keväällä 2016 aistittu
mahdollisesti mikrobiperäistä hajua (Aa tutkijat 11.5.2016). Aistinvarainen tarkastus oli kohdennettu ainoastaan yksittäisiin, käyttäjien valitsemiin tiloihin ja
havainnot oli tehty ennen liikuntasalin lattian uusimista. Varastotilojen hajun oli
arvioitu voivan olla peräisin niissä säilytettävästä irtaimistosta. Lisäksi lattiakanaaleissa oli havaittu runsaasti rakennusjätettä.
Marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana A-rakennuksen tiloista oli
kerätty useita sisäilmanäytteitä (Aa tutkijat 18.11.2016 ja 13.1.2017, ks. myös
kohdan 2.1 analyysivastausten luettelo). Analyysivastausten perusteella A-rakennuksen tiloista kerätyissä sisäilman VOC-, aldehydi- ja PAH-näytteissä sekä
pölyn koostumusnäytteissä ei ollut esiintynyt viitteitä vaurioista. Marraskuussa
2016 kerätyissä sisäilman mikrobinäytteissä sen sijaan oli esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja. Mikrobinäytteet oli kerätty liikuntasalin lattia- ja il-
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manvaihtoremontin ollessa käynnissä, minkä oli arvioitu voineen vääristää tuloksia. Analyysitulosten varmistamiseksi mikrobinäytteenotot oli uusittu joulukuussa 2016, jolloin luokkahuoneiden huoneilmassa esiintyneiden mikrobien oli
niiden lajiston sekä pesäkkeiden määrien perusteella todettu olevan peräisin
liikuntasalin saneeraustöistä. Jatkotoimenpiteiksi oli suositeltu kaikkien A-rakennuksen tilojen pölyttömäksi siivousta ja ilmanvaihtokanaviston puhdistamista.
Tammikuussa 2017 oli tehty jatkoselvityksenä rakenneavaukset luokan A6 ja
liikuntasalin varaston alapohjarakenteisiin (Aa tutkijat 1.3.2017). Raportin mukaan rakenteet olivat olleet tehtyjen pintakosteusmittausten perusteella molempien avausten kohdilla kuivat. Avausten yhteydessä oli todettu myös, että
ko. lattiarakenteet oli jo aiemmin uusittu.
Helmikuussa 2017 A-rakennuksessa oli avattu pintarakenteita, kuten kynnyksiä,
jalkalistoja ja viemäriliittymiä, pistokoeluonteisesti homekoirien merkkaamilta
kohdilta (Aa tutkijat 8.3.2017). Avatuissa kohdissa ei ollut esiintynyt kohonneita
pintakosteuslukemia, poikkeavia hajuja tai muita viitteitä vaurioista. Luokan
A23 kynnyksen alla oli ollut mustaa, mahdollisesti asbestipitoista liimaa.
Maaliskuussa 2017 liikuntasalin ja luokan A1 huoneilmasta oli kerätty mikrobinäytteet korjaustöiden valmistumisen jälkeisinä seurantanäytteinä (Aa tutkijat
20.4.2017). Näytteissä oli esiintynyt runsaasti sädesieniä. Jatkotoimenpiteenä
oli suositeltu tilojen siivoamista ja ilmanvaihtokanavien nuohoamista sekä desinfioimista.
Huhtikuussa 2017 oli tehty rakenneavauksia A-rakennuksen alapohja- ja ulkoseinärakenteisiin ja kerätty ko. rakenteista materiaalinäytteitä mikrobianalyysia
varten (Aa tutkijat 27.4.2017). Luokan A1 kantavan alapohjan kaksoislaatan
eristetilasta oli mitattu kohonneita kosteuslukemia ja lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä oli esiintynyt vahva viite vauriosta. Alapohjarakenteen alla maa oli painunut noin 50…80 cm. Alapohjan alla ei ollut havaittu
muottilautoja tai muuta rakennusjätettä. Muissa alapohjan ja ulkoseinien materiaalinäytteissä (luokat A4, A7, A9, A23) ei ollut esiintynyt viitteitä vaurioista.
Suurin osa rakenneavauksista oli tehty timanttiporaamalla veden kanssa,
minkä seurauksena rakenteiden kosteusmittauksia ei ollut voitu tehdä.
Aa tutkijoiden väliraporttien mukaan A-rakennuksen tutkittujen tilojen lattiapinnoilta ei ollut mitattu kohonneita pintakosteuslukemia. Luokan A8 lattiassa oli
havaittu halkeama lattianpäällysteenä olevan muovimaton alla. Käytävien
alakattotiloissa oli todettu olevan vanhoja, pinnoittamattomia mineraalivillaeristeitä, jotka voivat toimia kuitulähteenä.
Ilmanvaihtokonehuoneen tarkastuksen yhteydessä oli todettu lumen tai sadeveden pääsevän tuloilmakammioihin, joista lisäksi puuttuu viemäröinti. Ilmanvaihtokoneista oli todettu puuttuvan myös esisuodattimet, minkä seurauksena
varsinaiset tuloilmasuodattimet olivat kastuneet (Aa tutkijat 11.7.2017). Tuloilmakammioista otetuista kahdesta mikrobinäytteestä toisessa oli esiintynyt
vahva viite vauriosta.
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2.3 Kiinteistön ylläpidosta vastaavilta henkilöiltä ja käyttäjiltä saadut tiedot
Tutkimuksen tilaajalta saatujen tietojen mukaan A-rakennuksen lattiakanaaleihin on noussut runsaasti vettä aina keväisin ja syksyisin toimimattoman salaojituksen takia. Kesällä 2016 tehdyn salaojakorjauksen jälkeen kanaaleissa ei kuitenkaan enää ole ollut vettä.
Talven 2016–2017 aikana tehty liikuntasalin saneeraus oli saatujen tietojen mukaan aiheuttanut rakennuksen käyttäjille oireilupiikin, joka on kevätlukukauden 2017 aikana jossain määrin tasoittunut. Korjattu liikuntasali oli otettu käyttöön vuoden 2017 alussa mutta asetettu uudestaan käyttökieltoon maaliskuussa kerätyissä seurantanäytteissä esiintyneiden sädesienten takia. Tätä korjaustoimenpide-ehdotusta laadittaessa liikuntasali on edelleen poissa käytöstä.
Tutkimuksen tilaajalta saatujen tietojen mukaan A-rakennuksessa ei toistaiseksi
ole tehty seuraavia korjaustoimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi: ikkunaliittymien ilmatiivistys, ilmanvaihtojärjestelmän säätö ja tasapainotus sekä
alapohjan putkiläpivientien tiivistys huonetilojen puolelta. Ilmanvaihtojärjestelmä on ollut tarkoitus säätää vasta käytävien ilmanvaihtoremontin valmistumisen jälkeen. Alapohjan putkiläpivientejä on tähän mennessä tiivistetty lähinnä lattiakanaalien puolelta.

3.

Havainnot ja mittaustulokset
3.1 Kosteuskartoituksen tulokset ja muut kosteustekniset havainnot
Tämän korjaustoimenpide-ehdotuksen laatimista varten katselmoitujen tilojen
lattiapintoja ja seinäpintojen alaosia tarkastettiin lähinnä pistokoeluonteisesti
pintakosteusilmaisimella (GANN Hydrotest LG 3 + aktiivielektrodi B60) mahdollisten piilevien kosteusvaurioiden varalta. Tämän tutkimuksen yhteydessä kohteessa ei tehty porareikäkosteusmittauksia, rakenneavauksia tai muita vastaavia kosteusteknisiä erityistutkimuksia, vaan tarvittavien korjaustoimenpiteiden
määrittelyssä hyödynnettiin kohteessa aikaisemmin suoritettujen tutkimusten
tuloksia.
Kosteuskartoituksen perusteella tutkittujen tilojen lattia- ja seinäpintojen pintakosteuslukemat olivat pääosin tavanomaisella tasolla. 1. ja 2. kerroksen muovimattopäällysteisillä lattiapinnoilla pintakosteusilmaisimen lukemat vaihtelivat
pääosin välillä 50…70 (asteikolla 10…160). Liikuntasalin uudella muovimattopäällysteisellä lattiapinnalla lukemat olivat hieman korkeampia (80…85). Liikuntasalin kohdalle on valettu uusi teräsbetonilaatta syksyllä 2016, joten hieman tavanomaista korkeammat pintakosteuslukemat ovat seurausta rakennusaikaisesta kosteudesta. Lisäksi rakennuksen luoteissivun sisäänkäynnin porrashuoneen laajennuksen muovimattopäällysteisellä lattiapinnalta mitattiin
pintakosteuslukemia välillä 75…90. Kyseinen alue on ennen vuoden 1999 peruskorjausta ollut ulkotilaa. Pintakosteusilmaisimen GANN lukeman ollessa
muovimattopäällysteisellä kiviaineisella lattiapinnalla yli 75…80 voidaan rakenteen pintakerrosta yleensä pitää normaalia kosteampana.
Kiviaineisten seinäpintojen alaosista mitattiin pistokoeluonteisesti pintakosteuslukemia väliltä 40…50, minkä perusteella ko. seinäpinnat ovat kuivia. Poikkeuk-
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sena mainittakoon luoteissivun sisäänkäynnin porrashuoneen laajennuksen seinäpinnat, joiden alaosissa pintakosteuslukemat vaihtelivat välillä 60...75. Kyseiset seinät ovat vanhoja ulkoseiniä/sokkeleita, jotka ovat vuoden 1999 peruskorjauksen yhteydessä muuttuneet väliseiniksi.
Pintakosteuskartoituksen tulosten varmistamiseksi luoteissivun sisäänkäynnin
porrashuoneen laajennuksen muovimattopäällysteiselle lattiapinnalle tehtiin
yksittäinen viiltokosteusmittaus, jonka tulokset on esitetty taulukossa 1. Mittapisteen tarkka sijainti ja kosteuskartoituksen yksityiskohtaiset tulokset on esitetty
liitteessä 1.
Taulukko 1. Lattiarakenteen viiltokosteusmittauksen tulokset sekä sisäilman suhteellinen
kosteus, lämpötila ja vesihöyrypitoisuus 7.6.2017. Mittapisteen kohdalla pintakosteuslukema (GANN) oli 90.

Mittapisteen
nro

Mittapisteen sijainti

Reiän syvyys
sisäpinnasta
mitattuna

RH

[qC]

[%]

17,8

88

13,3

17,9

49

7,6

[mm]

K1

Sisäilma

Luoteissivun sisäänkäynnin porrashuoneen laajennuksen muovimatolla päällystetty lattia väliseinän
vieressä
Lattiapinnalla mittapisteen K1 vieressä

Vesihöyrypitoisuus

Lämpötila

[g/m3]

~0
(viiltomittaus)

-

Kuva 1. Yleiskuva luoteissivun sisäänkäynnin porrashuoneen laajennuksesta, jonka lattia- ja seinäpinnoilta mitattiin tavanomaista korkeampia pintakosteuslukemia. Punaisella nuolella merkitylle kohdalle tehdyn viiltokosteusmittauksen tulosten perusteella
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muovimaton alapuolisen liimakerroksen huokosilman suhteellinen kosteus (88 %RH) ylittää mattoliiman pitkäaikaiskestävyyden kannalta kriittisenä pidettävän 75…80 % RH:n
rajan.

Taulukossa 1 esitettyjen kosteusmittausten tulosten mukaan muovimaton alapuolisen liimakerroksen huokosilman suhteellinen kosteus ylittää mattoliiman
pitkäaikaiskestävyyden kannalta kriittisenä pidettävän 75…80 % RH:n rajan
mittapisteessä K1. Havaintojen mukaan muovimaton kiinnitys alustaansa oli
tavanomainen mutta maton alla oli aistittavissa selvää kemikaalimaista hajua,
joka viittaa mattoliiman jonkinasteiseen vaurioituneisuuteen. Samanlainen
porrashuoneen laajennus on tehty vuonna 1999 myös rakennuksen kaakkoissivun sisäänkäynnin kohdalle. Sen osalta kosteusmittauksia ei tehty.
Tarkastettujen tilojen kattopinnoilla ei havaittu jälkiä aktiivisista tai aikaisemmin
tapahtuneista kattovuodoista.

3.2 Ilmanvaihto ja sen toimivuus
Tutkittujen tilojen sisäilman laatu vaikutti katselmuskäynnin aikana luokkahuoneiden osalta hyvältä. Käytävätiloissa sisäilma oli selvästi tunkkaisempaa niistä
puuttuvasta koneellisesta ilmanvaihdosta johtuen, vaikka rakennus oli tyhjillään katselmuskäynnin ajoituttua koulun kesäloman ajalle. Erityisiä sisäilman
laatua heikentäviä tai poikkeavia hajua ei tutkituissa tiloissa ollut katselmushetkellä aistinvaraisesti havaittavissa lukuun ottamatta luokkahuonetta A1, joka
oli vastikään käsitelty vetyperoksidilla.
Tutkimuksen kohteena olevia luokkahuoneita ja liikuntasalia palvelevat vuodelta 1999 peräisin olevat ilmanvaihtokoneet TK110/PK120 ja TK210/PK220,
jotka sijaitsevat rakennuksen 3. kerroksen ilmanvaihtokonehuoneessa, liikuntasalin näyttämön yläpuolella. Ilmanvaihtokoneet on varustettu lämmöntalteenotolla. Kohdekäynnin yhteydessä ei tarkastettu ilmanvaihtokoneiden suodattimien puhtautta eikä niiden edellistä vaihtoajankohtaa. Kohdekäynnin aikana
kumpikin ilmanvaihtokone oli käynnissä 100 %:n teholla. Luokan A1 ilmanvaihdon pääte-elimet olivat tulpattuina tilassa tehtyjen desinfiointikäsittelyjen takia.
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Kuva 2. Valokuva ilmanvaihtojärjestelmän valvomonäytöltä. Kuvassa näkyvät luokkahuoneita ja liikuntasalia palvelevan ilmanvaihtokoneen TK210 käyntiasetukset.

Ilmanvaihdon toimivuuden tarkastamiseksi kohdekäynnin yhteydessä mitattiin
muutamien luokkahuoneiden tulo- ja poistoilmamäärät. Mittaukset suoritettiin
ilmanvaihtokoneiden käydessä tavanomaista käyttötilannetta vastaavilla
käyntitehoillaan. Ilmamäärämittaukset tehtiin Swema 3000md -mittarilla ilmanvaihdon pääte-elimien ja säätöpeltien mittausyhteiden kautta. Ilmamäärämittausten tulokset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Tilakohtaisten ilmamäärämittausten 7.6.2017 tulokset. Mittaukset tehtiin
Swema 3000md -mittarilla ilmanvaihdon pääte-elimien ja säätöpeltien mittausyhteiden kautta. Ilmamäärien mittaustarkkuus on luokkaa ±10 %.
Tuloilmavirta

Poistoilmavirta

mitattu/suunniteltu

mitattu/suunniteltu

Mitattu tuloilmavirta
/ tilan pinta-ala

[dm3/s]

[dm3/s]

[dm3/s,m 2]

A3 Luokkahuone

+239 / +200

-209 / -200

3,8

A4 Luokkahuone

+239 / +200

-188 / -200

3,8

A5 Luokkahuone

+184 / +200

-192 / -200

3,0

A22 Luokkahuone

+213 / +200

-202 / -200

3,4

A24 Luokkahuone

+313 / +300

-196* / -300

3,8

A-1-49 Opetusvälinevarasto

+54 / +50

-52 / -50

2,7

Huonetila

* = Säätöpellin (IRIS) säätöarvo ekstrapoloitu k-arvotaulukon ulkopuolelta
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Taulukossa 2 esitettyjen mittaustulosten mukaan tutkituista tiloista mitatut tuloja poistoilmamäärät vastaavat hyvin ko. tiloihin suunniteltuja ilmamääriä mittaus- ja säätötarkkuus huomioon ottaen. Ilmanvaihtojärjestelmä on saatujen
tietojen mukaan tarkoituksellisesti pyritty säätämään hieman ylipaineiseksi (tuloilmamäärät poistoilmamääriä suuremmat) rakenteiden läpi tapahtuvien ilmavuotojen vähentämiseksi.
Vertailuksi todettakoon, että Sisäilmaluokitus 2008:n tyydyttävän tason (S3luokka) ilmamäärien ohjearvot luokkahuoneille ovat 3,0 dm 3/s,m 2 tai 6
dm 3/s,henkilö. Hyvän tason (S2-luokka) mukaiset ilmamäärien ohjearvot ovat
vastaavasti 4,0 dm3/s,m 2 tai 8 dm3/s,henkilö. S3-luokan ohjearvot vastaavat
tämänhetkisissä rakentamismääräyksissä (RakMk D2) esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Tutkittuihin tiloihin suunnitellut ilmamäärät ovat riittävät verrattuna S3luokan henkilömäärä- ja pinta-alaperusteisiin ilmamäärien ohjearvoihin. Havaintojen mukaan luokkahuoneissa on istumapaikat noin 26…30 henkilölle.
Havaintojen mukaan erityisesti 2. kerroksen luokkahuoneiden ilmanjakoa heikentää jossain määrin ilmanvaihdon pääte-elimien sijainti tiloissa. Tuloilma- ja
poistoilmaelimet sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan, jolloin on mahdollista,
että osa raikkaasta tuloilmasta virtaa suoraan poistoilmaventtiileihin huuhtelematta lainkaan varsinaista oleskeluvyöhykettä. Lisäksi luokkahuoneiden tuloilmaelimet ovat malliltaan sellaiset, että niiden hajotuskuviota ja tuloilmasuihkun suuntaa ei ole mahdollista säätää ilmanjaon parantamiseksi. Ilmanvaihtoteknisenä puutteena mainittakoon lisäksi, että metallityösalissa ei ole lainkaan
ilmanvaihdon kohdepoistoja mm. hitsauksesta aiheutuvien kaasujen ja muiden päästöjen poistamista varten.

Kuva 3. Erityisesti 2. kerroksen luokkahuoneiden ilmanjakoa heikentää se, että tuloilma- ja poistoilmaelimet sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan, jolloin on mahdollista, että osa raikkaasta tuloilmasta virtaa suoraan poistoilmaventtiileihin huuhtelematta lainkaan varsinaista oleskeluvyöhykettä. Lisäksi luokkahuoneiden tuloilmaelimet
ovat malliltaan sellaiset, että niiden hajotuskuviota ja tuloilmasuihkun suuntaa ei ole
mahdollista säätää ilmanjaon parantamiseksi.
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Ilmanvaihdon toimivuuteen liittyen mitattiin myös pistokoeluonteisesti tutkittavien tilojen paine-eroja suhteessa ulkoilmaan ja käytävätiloihin. Mittausten perusteella luokkahuoneet olivat enimmillään 2,5 Pa alipaineisia ja 0,8 Pa ylipaineisia suhteessa ulkoilmaan. Mittaushetkellä tuulen nopeus oli 4…6 m/s itä/kaakkoistuulta, joten tuuliolosuhteet saattoivat vaikuttaa mittaustuloksiin jonkin verran. Mitatut paine-erot ovat kuitenkin tavanomaisia koneellisella tulo/poistoilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle, jotka ovat tavallisesti noin
1…3 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan ilmanvaihtojärjestelmän ollessa säätötarkkuuden rajoissa tasapainossa. Tutkimuksen kohteena olevan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on saatujen tietojen mukaan pyritty tarkoituksellisesti säätämään hieman ylipaineiseksi suhteessa ulkoilmaan rakenteiden
kautta tapahtuvien, sisätiloihin päin suuntautuvien ilmavuotojen vähentämiseksi.
Sen sijaan tilojen väliset paine-erot olivat katselmushetkellä aistinvaraisestikin
arvioituna tavanomaisesta poikkeavat. Mittausten perusteella luokkahuoneet
olivat enimmillään 2 Pa alipaineisia ja 4 Pa ylipaineisia suhteessa käytävätiloihin. Lisäksi liikuntasali oli selvästi ylipaineinen suhteessa sitä ympäröiviin tiloihin.
Syynä tilojen välisiin paine-eroihin lienee se, että ilmanvaihtojärjestelmää ei ole
vielä tasapainotettu sen puhdistamisen ja desinfioinnin jälkeen.
Katselmuskäynnin yhteydessä ei mitattu huoneilman ja ilmanvaihdon tuloilman lämpötiloja ulkoilman lämpötilan ollessa poikkeuksellisen korkea,
+22…25 °C ja rakennuksen ollessa lisäksi tyhjillään. Mainittakoon kuitenkin, että
osassa luokkahuoneista, kuten tekstiilityön luokassa A7, on tilan yläosassa eristämättömiä lämpöjohtoja, joiden lämpökuorma nostaa huoneilman lämpötilaa tarpeettomasti.

3.3 Rakenteiden ilmatiiveys ja muut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät
Rakennuksen tiilimuurattujen ulkoseinien sekä paikallavalettujen alapohja-, välipohja- ja yläpohjarakenteiden ilmatiiveys on jo luonnostaan hyvällä tasolla.
Siten ulkovaipparakenteisiin liittyviä potentiaalisia ilmavuotoreittejä voi esiintyä
lähinnä rakenneliittymien ja erilaisten LVIS-läpivientien kohdilla. Rakenneliittymistä merkittävimmät ilmavuotokohdat sijoittuvat tutkimuskohteen kaltaisissa
rakennuksissa tavallisesti ulkoseinien ikkunaliittymiin sekä ulkoseinien ja pilarien
alapohjaliittymiin. LVIS-läpivientien osalta sisäilman laadun kannalta merkittävimmät ilmavuotokohdat sijoittuvat yleensä alapohjaan lattiakanaalien kohdille.
Kohteessa tehtyjen havaintojen sekä tutkimuksen tilaajalta saatujen tietojen
mukaan rakennuksen ikkunoiden karmiliittymiä ei ole tiivistetty muuten kuin ikkuna-asennuksessa käytetyn polyuretaanivaahdon avulla. Lisäksi ikkunalaudat
on kiinnitetty ulkoseinän sisäkuoren tiilimuurauksen päälle ainoastaan pistemäisesti liimaamalla siten, että niiden alla on käytännössä jatkuvat ilmavuotoreitteinä toimivat raot ulkoseinien eristetilaan. Sen sijaan luokkahuoneiden lattianurkkien ilmatiiveys on yleisesti hyvällä tasolla seinä- ja lattiapinnoille liimattujen, korkeiden, muovisten L-mallisten jalkalistojen ansiosta. Tarkastetuissa wctiloissa puolestaan lattianurkissa on lattialaattojen ylösnostot ja silikonisaumaukset, jotka estävät lattia-seinäliittymien kautta tapahtuvat ilmavuodot.
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Kuva 4.Rakennuksen ikkunoiden karmiliittymiä ei ole tiivistetty muuten kuin ikkunaasennuksessa käytetyn polyuretaanivaahdon avulla. Lisäksi ikkunalaudat on kiinnitetty
ulkoseinän sisäkuoren tiilimuurauksen päälle ainoastaan pistemäisesti liimaamalla siten, että niiden alla on käytännössä jatkuvat ilmavuotoreitteinä toimivat raot ulkoseinien eristetilaan. Kuvassa ikkunalauta on irrotettu.

Lattiakanaaleista alapohjan LVIS-läpivientien kautta sisätiloihin tapahtuvia ilmavuotoja puolestaan on pyritty estämään tiivistämällä läpivientikohtia pääasiassa kanaalien puolelta sekä alipaineistamalla kanaalit poistoilmanvaihdon
avulla. Alapohjan läpivientejä ei ole systemaattisesti tiivistetty huonetilojen
puolelta, joten on mahdollista, että jonkinasteisia ilmavuotoja tapahtuu edelleen läpivientien kohdilla alapohjan lämmöneristekerroksesta sisätiloihin. Alapohjarakenteena on käytettävissä olleiden aikaisempien tutkimusraporttien
sekä alkuperäisten rakennepiirustusten mukaan kantava maanvarainen teräsbetonirakenteinen kaksoislaatta, jossa pohja- ja pintalaatan välissä on lämmöneristeenä joko kevytsoraa tai mineraalivillaeristettä. Luokkahuoneen A1
kohdalta alapohjan lämmöneristeestä aiemmin otetussa materiaalinäytteessä
oli esiintynyt selvä viite vauriosta ja on mahdollista, että jossain määrin vaurioitunutta lämmöneristettä on muuallakin rakennuksen alapohjarakenteessa.
Kantavan maanvaraisen alapohjan tapauksessa on tavanomaista, että
maan painuessa alapohjarakenteen alle muodostuu tuulettumaton alustatila,
jonka lämpötila- ja kosteusolosuhteet ovat mikrobikasvulle suotuisat. Rakennuksessa aikaisemmin tehtyjen rakenneavausten perusteella maa on painunut
alapohjan alla ainakin paikoin noin 50…80 cm. Alustatilassa luonnostaan esiintyvät epäpuhtaudet vaikuttavat sisäilman laatuun heikentävästi, mikäli alapohjarakenteessa on ilmavuotoreitteinä toimivia epätiiveyskohtia.
Sisäilman laadun kannalta riskirakenteina pidetään yleisesti sellaisia aikaisemmin ulkoilmaan rajoittuneita rakenteita, jotka ovat rakennuksen laajentamisen

IdeaS tr uc tura O y
Ku to mo tie 1 6
00380 H elsi nki |Sa ta ma tie 3 30 / PL 1 7
67101 Kokkola
www.ideas tructura.co m
Y-tunnus 2424612-8
etu ni mi.suk uni mi@ideas tructura .co m

IdeaStructura
www.ideastructura.com

KORJAUSTOIMENPIDE-EHDOTUS
Laihian keskuskoulu, A-rakennus
Sisäilmaongelmat
31.7.2017

15/25

yhteydessä jääneet kahden lämpimän tilan väliin. Tutkimuksen kohteena olevassa rakennuksessa tällaisia rakenteita ovat rakennuksen sisäänkäyntien kohdilla olevat entiset ulkoseinät, jotka ovat tuulikaappien / porrashuoneiden laajennusten rakentamisen yhteydessä muuttuneet väliseiniksi. Vanhojen ulkoseinärakenteiden tapauksessa on tyypillistä, että ulkoilman kosteusrasitukselle aikaisemmin altistuneista ja mahdollisesti paikoin mikrobivaurioituneista purkamattomista rakenteista aiheutuu myöhemmin sisäilmahaittaa, vaikka rakenteet olisivat nykyisin jo täysin kuivia.

Kuva 5. Rakennuksen 1. kerroksessa on sisäänkäyntien kohdilla entiset ulkoseinärakenteet, jotka ovat tuulikaappien / porrashuoneiden laajennusten rakentamisen yhteydessä muuttuneet väliseiniksi. Ko. rakenteet on merkitty kuvaan punaisella viivalla.

Kohdekäynnin yhteydessä havaittiin ainakin 1. kerroksen luokkahuoneessa A3
epätavanomaista ilmavirtausta alakattotilassa. Merkkisavun avulla havaittiin,
että alakattoverhoukseen videotykin kiinnitystä varten tehdyn reiän kohdalta
virtasi ilmaa huonetilasta alakattotilaan päin. Ilmavirtauksen aiheuttajasta ei
saatu varmuutta katselmuksen aikana.
LVI-järjestelmiin liittyvänä seikkana mainittakoon, että kiinteistönhoitajalta saatujen tietojen mukaan rakennuksen viemäriliittymien kumiset HK-tiivisteet ovat
jo ikääntyneitä ja kovettuneita, mistä voi lähivuosina aiheutua viemärihajuongelmia tiivisteiden ilmatiiveyden heikentyessä. Saatujen tietojen mukaan merkittäviä viemärinhajuongelmia ei kuitenkaan toistaiseksi ole esiintynyt.
Kohdekäynnin yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös tiloissa esiintyviin erilaisiin
sisäilman laatua heikentäviin hajuihin. Kaikissa luokkahuoneissa sekä henkilökunnan työskentelytiloissa oli aistinvaraisesti havaittavissa selvää linoleumille
tyypillistä hajua, joka oli peräisin tiloissa olevista uudehkoista linoleumivalmisteisista kiinnityspinnoista. Linoleumi on luonnonmateriaaleista, mm. korkista, puu-
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jauheesta, kalkkikivestä, luonnonhartsista, juuttikankaasta ja pellavaöljystä valmistettu perinteinen materiaali, jolle on myönnetty vähäpäästöisen rakennustuotteen luokitus (M1-luokka). Näennäisestä vähäpäästöisyydestään huolimatta vaurioitumattomastakin linoleumista vapautuu mm. alifaattisia happoja, ketoneja, aldehydejä ja bentsaldehydiä, jotka pienenäkin pitoisuutena
aiheuttavat tunnistettavaa hajua ja samalla osaltaan heikentävät sisäilman
laatua. Linoleumille tyypillistä hajua aiheuttavien yhdisteiden hajukynnykset
ovat hyvin matalia ja muista kohteista saatujen kokemusten mukaan osa ihmisistä reagoi linoleumin materiaalipäästöihin hyvin herkästi.
Muita tutkituissa tiloissa havaittuja hajuja olivat lähinnä teknisen työn tilojen
sekä tekstiilityön ja kuvaamataidon luokkien materiaali-/kemikaalipäästöt. Kyseisissä tiloissa säilytetään ja työstetään mm. puuta, kankaita, erilaisia maaleja, vahoja, metalleja jne., joista luonnollisesti aiheutuu huoneilmaan tunnistettavia hajuja sekä puun ja kankaiden osalta myös pölyä. Tekstiilityöluokassa
erilaisia hajuja voimistaa tilan korkeahko huoneilman lämpötila, joka aiheutuu
tilassa olevien lämpöputkien puutteellisesta lämmöneristyksestä. Lisäksi kuvaamataidon luokan varastossa säilytetään avoimissa pakkauksissa mm. hiekkaa,
soraa ja puhallettavaa puukuitueristettä (Ekovilla), joista leviää huoneilmaan
epäpuhtauksia. Ekovilla sisältää kierrätyspaperin lisäksi mm. painomustetta
sekä palonestoaineena toimivaa boorihappoa ja booraksia, ja valmistajan
ohjeiden mukaan tuotetta käsiteltäessä tulee käyttää hengityssuojainta sekä
suojakäsineitä. Booraksi on luokiteltu vuonna 2009 myrkylliseksi yhdisteeksi, joka
voi aiheuttaa mm. ärsytysoireita, minkä takia tarpeetonta booraksille altistumista tulee välttää. Muissa varastotiloissa sekä opettajien työskentelytiloissa
tunkkaista hajua aiheutuu niissä säilytettävistä vanhoista kirjoista ja tekstiiliverhoilluista huonekaluista. Märkätiloissa puolestaan todettiin mahdollisena hajuhaittojen aiheuttajana paikoin olevan varsin likaisia lattiakaivoja.

3.4 Sisäilman mikrobinäytteet Mycometer-menetelmällä
Liikuntasalin sekä luokkahuoneiden A1 ja A23 huoneilmasta kerättiin kohdekäynnin yhteydessä ilmanäytteet Mycometer-menetelmällä tehtävää mikrobianalyysia varten. Mycometer-menetelmä on home- ja bakteerikasvustojen
analysointiin Tanskassa kehitetty menetelmä, joka perustuu homekasvuston
sienirihmastossa ja itiöissä esiintyvän entsyymin havaitsemiseen ja määrittämiseen. Näytteen analysointi perustuu sen entsyymiaktiivisuuden mittaamiseen
fluoresoivan entsyymialustan avulla. Fluorometrin avulla näytteestä mitattava
fluoresenssi on suoraan verrannollinen näytteessä esiintyvän homekasvun biomassan tiheyteen. Mitattavaa entsyymiä on kaikissa homeissa, myös kuolleessa kasvustossa, tosin kuolleen kasvuston entsyymiaktiivisuuden määrä vähenee ajan myötä. Mycometer-menetelmällä ei voida tehdä lajitunnistusta,
vaan sillä mitataan ainoastaan kasvuston kokonaispitoisuutta.
Mycometer-analyysimenetelmän tuloksia arvioidaan menetelmälle kehitetyn
arviointimenetelmän avulla siten, että näytteen analyysivastauksena saatava
numeerinen lukuarvo perustuu näytteestä määritetyn kasvuston biomassan
tiheyteen. Näytetulokset luokitellaan kolmeen kategoriaan: A, B ja C. Ilmanäytteen tuloksen ollessa kategoriassa A sieni-/bakteerikasvuston pitoisuus on
tavanomainen. Kategoriassa B kasvuston pitoisuus on normaalisti siivotun tilan
taustapitoisuutta hieman korkeampi ja vastaavasti kategoriassa C kasvuston
pitoisuus on korkea, selvästi yli normaalin taustatason. Kategorioiden väliset
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raja-arvot riippuvat käytetystä näytteenottomenetelmästä. Ilmanäytteiden
osalta raja-arvot riippuvat myös rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä siten,
että koneellisella ilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle raja-arvot ovat alhaisemmat kuin painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle.
Ilmanäytteet kerättiin passiivisella näytteenottotavalla siten, että yhtä näytettä kerättiin yhteensä 300 l nopeudella 20 l/min (keräysaika 15 min). Tilat,
joista näytteet kerättiin, olivat ennen näytteenottoa tyhjillään. Liikuntasalin
sekä luokkahuoneen A23 ilmanvaihto oli käynnissä tavanomaista käyttötilannetta vastaavilla tehoasetuksillaan. Luokkahuoneessa A1 sen sijaan ei ollut
näytteenottohetkellä lainkaan ilmanvaihtoa pääte-elinten ollessa tulpattuina
vastikään tehdyn tilan vetyperoksidikäsittelyn takia. Ilmanäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Ilmanäytteistä (7.6.2017) analysoidut homepitoisuudet Mycometer Air analyysimenetelmällä. Taulukon alla on esitetty menetelmän kehittäjän (Mycometer
A/S, Tanska) antamat yleiset viitearvot tulosten tulkitsemiseksi.
Näytetunnus

Näytteenottokohdan
sijainti

Huomioita näytteenotosta

M1

Liikuntasali, tilan
keskialueella

Tila poissa käytöstä

30

x

M2

A1 Luokkahuone,
tilan keskialueella
A23 Luokkahuone, tilan keskialueella

Tila poissa käytöstä, ilmanvaihto tulpattu

40

x

Tila tyhjillään näytteenoton aikana

17

x

M3

Tuloskategoria
Mycometer Air
-analyysiarvo (MAV)
A
B
C

Ilmanäyte, passiivinen näytteenotto, koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto
A
B
C

Sienikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla MAV 50
Sienikasvuston pitoisuus on hieman yli normaalin taustatason 50 < MAV < 350
Sienikasvuston pitoisuus on korkea, selvästi yli taustatason MAV ! 350

Ilmanäyte, passiivinen näytteenotto, ei koneellista ilmanvaihtoa
A
B
C

Sienikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla MAV 350
Sienikasvuston pitoisuus on hieman yli normaalin taustatason 350 < MAV < 450
Sienikasvuston pitoisuus on korkea, selvästi yli taustatason MAV ! 450
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Kuva 6. Valokuva sisäilman mikrobinäytteen keräämisestä Mycometer-menetelmällä
luokkahuoneen A1 keskialueelta.

Yllä esitettyjen analyysitulosten mukaan kaikkien sisäilmasta kerättyjen näytteiden M1, M2 ja M3 tulokset kuuluvat tuloskategoriaan A, eli näytteiden sienikasvuston pitoisuudet ovat tavanomaisella tasolla. On kuitenkin huomattava,
että Mycometer-ilmanäyte kertoo ainoastaan homeiden määrästä huoneilmassa, eli näytetuloksen perusteella ei voida tehdä päätelmiä bakteerien, kuten sädesienten, määrästä huoneilmassa.

4. Yhteenveto ja johtopäätökset
Kohteessa on vuosien 2016 ja 2017 aikana tehty homekoirakartoituksia ja lukuisia sisäilman laatuun liittyviä näytteenottoja sekä rakenteellisia tutkimuksia sisäilmaongelmien syiden selvittämiseksi. Tutkimustulokset viittaavat sisäilmaongelmien liittyvän pääasiassa ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden kautta tapahtuviin ilmavuotoihin sekä ainakin osassa tiloista alapohjan kaksoislaattarakenteiden lämmöneristeissä oleviin mikrobivaurioihin. A-rakennuksesta talven
2016–2017 aikana kerättyjen sisäilma- ja materiaalinäytteiden tulokset olivat
poikenneet tavanomaisesta ainoastaan mikrobipitoisuuksien osalta; VOC- ja
PAH-yhdisteitä sekä aldehydejä ilmanäytteissä ei ollut esiintynyt epätavanomaisina pitoisuuksina.
Tätä korjaustoimenpide-ehdotusta laadittaessa käytettävissä olleiden aiempien tutkimusraporttien sekä kohteessa tehtyjen uusien havaintojen ja tutkimuksen tilaajalta saatujen tietojen perusteella rakennuksen perustus- ja alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus on parantunut rakennuksen ulkopuolella vuonna 2016 tehdyn salaojakorjauksen ansiosta. Toimiva salaojajärjestelmä on vähentänyt perustus- ja alapohjarakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta, ja sen ansiosta myöskään lattiakanaaleihin ei enää ole noussu vettä
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kuten aikaisemmin. Kohteessa tehtyjen pistokoeluonteisten pintakosteusmittausten perusteella rakennuksen 1. kerroksen lattiapinnat ovat myös pääosin
kuivia, mutta kantavien kaksoislaattarakenteisten alapohjien lämmöneristekerroksissa voi kuitenkin esiintyä eriasteisia aikaisemman kosteusrasituksen aiheuttamia mikrobivaurioita. Viitteitä lämmöneristeen vaurioitumisesta oli esiintynyt
luokkahuoneen A1 alapohjarakenteesta otetussa materiaalinäytteessä. Liikuntasalin osalta alapohjan vanhat lämmöneristeet on poistettu syksyllä 2016,
mutta lähes kaikkien muiden tilojen kohdalla alapohjarakenteet ovat alkuperäiset. Rakennuksen kantavan alapohjarakenteen alla esiintyy tehtyjen rakenneavausten perusteella myös ainakin paikoin maan painumisen seurauksena
syntyneitä tuulettumattomia ilmavälejä, jotka ovat yleisesti mikrobikasvulle
suotuisia ympäristöjä. Lisäksi 1. kerroksen käytävien alla on lattiakanaalit, joissa
on aikaisemmin ollut mikrobivaurioitunutta rakennusjätettä. Lattiakanaalit on
jo puhdistettu sekä alipaineistettu, mutta niissä voi siitä huolimatta esiintyä
vielä erilaisia epäpuhtauksia. Alapohjarakenteen alla ja lämmöneristekerroksissa sekä lattiakanaaleissa esiintyvällä mikrobikasvustolla on vaikutusta sisäilman laatuun erityisesti silloin, jos alapohjan rakenneliittymät ja läpiviennit eivät
ole ilmatiiviitä. Alapohjan rakenneliittymien ilmatiiveys on tehtyjen havaintojen
mukaan pääosin hyvällä tasolla, mutta alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty
huonetilojen puolelta, jolloin epäpuhdasta ilmaa voi virrata sisätiloihin alapohjan lämmöneristekerroksesta.
Rakennuksen vesikattorakenteet ja yläpohjan lämmöneristeet sekä ulkoseinien lämmöneristeet ja julkisivujen tiilimuuraukset ja ikkunat on uusittu kokonaisuudessaan vuosituhannen vaihteessa, joten ne ovat lähtökohtaisesti hyväkuntoiset. Ulkoseinärakenteisiin liittyvänä epäkohtana ovat lähinnä ikkunalautojen alla olevat raot, joiden kautta sisätiloihin voi virrata epäpuhdasta ilmaa
ulkoseinän lämmöneristekerroksesta. Lisäksi sisäilmahaittaa voi aiheutua yksittäisistä vanhoista ulkoseinärakenteista, jotka ovat rakennuksen eteistilojen laajentamisen yhteydessä muuttuneet väliseiniksi. Ko. seinärakenteiden kuntoa ei
ole toistaiseksi tutkittu tarkemmin eikä niistä ole otettu mikrobinäytteitä.
Sisäilman laadun kannalta yhtenä keskeisenä tekijänä on rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä ja sen toimivuus. A-rakennuksessa yhtenä epäkohtana on
käytävätiloista puuttuva koneellinen ilmanvaihto, minkä seurauksena käytävien huoneilma on tunkkaista luokkahuoneisiin verrattuna. Saatujen tietojen
mukaan käytävätilojen ilmanvaihtoremontti on suunniteltu toteutettavaksi
vielä vuoden 2017 aikana. Syksyllä 2016 tehdyn liikuntasalin saneerauksen jälkeen ilmanvaihtojärjestelmää on ilmeisesti puhdistettu mutta ei säädetty tai
tasapainotettu, minkä seurauksena tilojen välillä on tavanomaista suurempia
paine-eroja. Liikuntasalin remontin jälkeisen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen kattavuudesta ei ole varmuutta, joten on mahdollista, että ilmanäytteissä
esiintyneet mikrobiepäpuhtaudet ovat kulkeutuneet tiloihin ilmanvaihdon mukana. Tiloihin kulkeutuvien epäpuhtauksien määrää lisää huomattavasti se,
että ilmanvaihtokoneiden tuloilmakammioihin pääsee sadevettä/lunta, joka
kastelee tuloilmasuodattimia ja aiheuttaa siten mikrobikasvua suodattimiin.
Luokkahuoneiden osalta sisäilman laatua voi lisäksi erityisesti 2. kerroksessa jonkin verran heikentää tulo- ja poistoilman pääte-elimien sijainneista aiheutuva
puutteellinen ilmanjako. Osa tuloilmasta virtaa lähes suoraan poistoilmaventtiileihin huuhtelematta kunnolla oleskeluvyöhykettä. Luokkakohtaiset ilmanvaihdon ilmamäärät sen sijaan ovat riittävät tilojen käytön kannalta.
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Luokkahuoneissa sisäilman laatua heikentävät epämiellyttävänä hajuna aistittavat linoleumivalmisteisten kiinnityspintojen materiaalipäästöt, jotka ovat sitä
voimakkaammat, mitä uudempi kiinnityspinta on kyseessä. Lisäksi teknisen
työn tiloihin sekä tekstiilityön ja kuvaamataidon luokkiin aiheutuu tiloissa työstettävistä ja säilytettävistä materiaaleista erilaisia hajuja ja muita epäpuhtauksia sekä pölyä, jotka voivat aiheuttaa oireita osalle tilojen käyttäjistä. Irtaimiston ja pölyä keräävien tekstiilipintojen määrää luokkahuoneissa on jo vähennetty, ja tältä osin tilanne on hyvä. Irtaimistosta ja huonekaluista aiheutuvia
hajuja on aistittavissa lähinnä yksittäisissä varastotiloissa sekä opettajien työskentelytilassa, jossa on vanhoja sohvia ym. kangasverhoiltuja huonekaluja.
Kohdekäynnin yhteydessä rakennuksen kolmesta huonetilasta Mycometermenetelmällä kerätyissä sisäilmanäytteissä homepitoisuudet olivat tavanomaisella tasolla. Mycometer-ilmanäytteiden perusteella ei kuitenkaan voida
tehdä päätelmiä huoneilmassa esiintyvien bakteerien, kuten sädesienten,
määrästä näytteenottomenetelmän soveltuessa ainoastaan homepitoisuuden määrittämiseen.
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