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Laboratorioiden analyysivastaukset ovat liitetiedostoina.

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen kohteena oleva koulurakennus on rakennettu eri vuosikymmenillä, koostuen
A-, B- ja C osuuksista. Tutkimukset painottuvat A- ja B-osuuksille (C-osuudelle on päätetty
suorittaa laaja saneeraus).
Rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla oli havaittavissa poikkeavia kosteusarvoja A- ja Bosuuksien ensimmäisissä kerroksissa sekä B-osuudella terveydenhoitajan tiloissa
ulkoseinärakenteessa. B-osuuden ensimmäisessä kerroksessa lattiapintoja on jo osin
pinnoitettu epoksilla.
Materiaalinäytteiden mikrobimäärityksien perusteella vahvoja viitteitä vauriosta oli
havaittavissa A-osuuden alapohjarakenteissa sekä yksittäisissä näytteissä eri kerroksista
otettuina. Näytteenoton perusteella rakenteissa ei todettu olevan laaja-alaisia
mikrobivaurioita.
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa on
rakennusaikakaudelle tyypillinen pikisively. PAH-yhdisteille tyypillinen haju oli aistittavissa
rakenteen sisältä sekä tiilimateriaalista. Sisäilmasta ja materiaalinäytteistä (tiili ja betoni)
otetuissa laboratoriomäärityksissä PAH-yhdisteitä ei havaittu raja-arvoja ylittäviä määriä.
Luokkahuoneiden katoissa on maalatut huokolevyt, joista on aistittavissa voimakas makea
tuoksu, joka sekoittuu sisäilmaan.
Tutkimukset tehtiin koulurakennuksen ollessa käyttämättömänä, joten olosuhdemittauksia
ei pystytä suorittamaan. Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa seurattiin jatkuvatoimisella
mittauksella noin kahden viikon ajan. Seurantajaksolla todettiin sisäilman olevan hieman
alipaineinen ulkoilmaan nähden.
Ilmanvaihtokanavien teollisten mineraalivillakuitujen määrien todettiin olevan normaalit.
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1. YLEISTIEDOT

1.1 Kohde
Aroahteen lukio
Nummenvahe 5
26100 Rauma

1.2 Tilaaja
Minna Linnala
Rauman kaupunki
Tekninen toimisto
puh 02 834 46 94
minna.linnala@rauma.fi

1.3 Tutkimuksen tekijät
Juha Mäkitalo/ Tehokuivaus Oy
Rakenteiden kosteuden mittaaja VTT-C-9097-24-12
+358 400 326 212
juha.makitalo@tehokuivaus.fi

Saija Hokkanen/ Tehokuivaus Oy
+358 40 183 43 08
saija.hokkanen@tehokuivaus.fi
Sisäilma-asiantuntija
Rakenteiden kosteuden mittaaja VTT-C-9379-24-13
Rakenteiden tiiveydenmittaaja VTT-C-21813-31-16
Rakennusterveysasiantuntija VTT-C-22384-26-16

1.4 Tutkimuksen ajankohta
Tutkimukset suoritettiin ajanjaksolla 06-07/2017

1.5 Tutkimuksen tavoite ja sisältö
Koulurakennus

on

tarkoitus

peruskorjata.

Ennen

saneerausta

suoritetaan

koulurakennukseen kosteus- ja sisäilmastotutkimus. Lisäksi saamiemme tietojen
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mukaan osa työntekijöistä kokee tiloissa ollessaan mahdollisesti rakennukseen
liitettävissä olevia terveysoireita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää koulurakennuksen sisäilman laatuun mahdollisesti heikentävästi vaikuttavia haittatekijöitä.
Tutkimus koostuu

aistinvaraisesta

arvioinnista,

kosteusmittauksista,

rakenne-

avauksista materiaalinäytteiden ottamista varten sekä sisäilman PAH- näytteenotosta.

Tutkimukset keskittyvät rakennuksen A- ja B-osuuksille. C-osuudelle on jo päätetty
suorittaa

laaja

peruskorjaus

mm.

uusia

julkisivu

lämmöneristeineen

ja

ilmanvaihtojärjestelmä.

2.

RAKENNUKSEN A-OSA
2.1 Aistinvaraiset havainnot
Tutkimuksen yhteydessä tehtiin seuraavat aistinvaraiset havainnot:
 ensimmäisen kerroksen sisäilmassa oli aistittavissa ummehtunutta,
mikrobiperäistä hajua käytävällä A023. Hajun lähteenä todettiin olevan
käytävän alapohjarakenteessa kulkeva tekniikkakanaali, jossa on eristeenä
tojalevyä. Ummehtunutta hajua oli aistittavissa myös putkien ympärillä olevista
eristeistä. Kanaalista mitattiin korkeita suhteellisen kosteuden arvoja
 ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteissa on aikakaudelle tyypillinen
vedeneriste, pikisively. Seinärakenteeseen porattaessa oli rakenteesta
aistittavissa voimakas PAH-yhdisteille tyypillinen haju. Tätä hajua oli
aistittavissa myös tiilestä
 luokkatilojen katossa on maalattu huokolevy, joista aiheutui luokkatilojen
sisäilmaan voimakas makeahko haju
 tuloilmanvaihtokanavien pääte-elimiä poistettiin, jolloin havaittiin, että tasauslaatikoissa on ääneneristeinä reunoiltaan avoimia villoja
 Ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilla silminhavaittavaa pölyä
 luokkatilassa A 020 alapohja on hieman painunut
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Luokkatilojen katossa on maalattu
huokolevy, joista aiheutui luokkatilojen
sisäilmaan voimakas makeahko haju

Ensimmäisen kerroksen
ulkoseinärakenteissa on aikakaudelle
tyypillinen vedeneriste, pikisively (musta).
Seinärakenteeseen porattaessa oli
rakenteesta aistittavissa voimakas PAHyhdisteille tyypillinen haju. Tätä hajua oli
aistittavissa myös tiilestä

Tuloilmapäätteissä avoimia villapintoja
(kuva tilasta A 024)
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Ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilla
silminhavaittavaa pölyä

Luokkatilassa A 020 alapohja on hieman
painunut

2.2 Kosteusmittaukset
Rakennuksen lattia- ja seinäpinnat mitattiin pintakosteudenosoittimella. Poikkeavia
pintakosteuslukemia ei havaittu. Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittauksissa
poikkeavia kosteusarvoja havaittiin käytävän A 023 tekniikkanaalissa
Mittaukset suoritettiin 6.6.2017.
Mittaushetkellä sisäilman suhteellinen kosteus noin 43 % ja lämpötila noin 21 0C .
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1. krs rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset alla olevassa taulukossa:
MITTAPISTE

RAKENNE

1) A 020
2) A 019
3) A 019

ulkoseinä
ulkoseinä
alapohja kanaali

4) A 019

alapohja
keskilattia
kanaali
kanaali
ulkoseinä
ulkoseinä

5) A 023
6) A 023
7) A 022
8) A 024

SUHT.
KOSTEUS %
59,8
51.2
45,8

LÄMPÖTILA
0
C
15,2
17.9
18,9

KOSTEUSARVIO
normaali
normaali
normaali

51

19

normaali

90
83
49,5
77

18,6
18,1
17,8
15

korkea
korkea
normaali
normaali

Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa:

5

4

6

8

1

2

3

7
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2. krs rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset alla olevassa taulukossa:
MITTAPISTE

RAKENNE

LÄMPÖTILA
0
C
16,2
17,7
17,2
16,7

KOSTEUSARVIO

alapohja
ulkoseinä
ulkoseinä
ulkoseinä

SUHT.
KOSTEUS %
56,7
42,2
44
54,7

1) liikuntasali
2) liikuntasali
3) liikuntasali
4) luokkatila A
121
5) luokkatila A
119
6) luokkatila A
118
7) luokkatila A
117

ulkoseinä

53,7

18,7

normaali

ulkoseinä

47,1

18

normaali

ulkoseinä

44,9

25,8

normaali

normaali
normaali
normaali
normaali

2. krs mittauspisteiden sijainnit pohjakuvassa:

2

3

1

7

4

5

6

2.kerroksen ulkoseinän eristetilan suhteellisen kosteuden mittaustulokset ovat
normaalit.
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3. krs rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset alla olevassa taulukossa:
MITTAPISTE

RAKENNE

LÄMPÖTILA
0
C

KOSTEUSARVIO

ulkoseinä

SUHT.
KOSTEUS
%
44,5

1) luokkatila A
222
2) luokkatila A
220
3)opettajainhuone
A 237
4) psykologi A
229
5) luokkatila A
219
6) luokkatila A
215

20,7

normaali

ulkoseinä

43,2

20,2

normaali

ulkoseinä

41,2

20,1

normaali

ulkoseinä

44,3

20,5

normaali

ulkoseinä

42,7

20,4

normaali

ulkoseinä

45,6

20,6

normaali

3. krs mittauspisteiden sijainnit pohjakuvassa:

6
4

5

3

1

2

3.kerroksen ulkoseinän eristetilan suhteellisen kosteuden mittaustulokset ovat
normaalit.
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2.3 Rakenteet
1.kerros
Alapohjarakenne
 pinnoite
 pintabetoni (100)
 tojalevyeriste
 pikisively
 pohjabetoni

Ulkoseinärakenne
 pinnoite
 tiili
 lämmöneristevilla
 pikisively
 betoni

2. ja 3. kerros
Välipohjarakenne
 betoni (HTT)

Ulkoseinärakenne
 pinnoite
 osin betoni, osin tiili
 lämmöneristevilla
 tiili
Liikuntasalin seinässä pikisively.

Yläpohjarakenne
 pinnoite (huokolevy/maali)
 betoni
 tojalevy
 betoni
 puhallusvilla
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 ilmatila
 laudoitus/vesivaneeri
 huopa

2.4 Paine-eromittaus
Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin ajanjaksolla 6.-21.6.2017 kolmessa eri
luokkatilassa: A 020, A118 ja A 219.
Mittauksista saatiin seuraavanlainen kuvaaja:

Sisäilma on ylipaineinen ulkoilmaan
nähden, kun paine-ero on positiivinen

Sisäilma on alipaineinen ulkoilmaan
nähden, kun paine-ero on negatiivinen

Kuvaajien perusteella voidaan todeta seuraavaa:
 seuratuissa tiloissa sisäilma on pääsääntöisesti -2…-13 Pascalia alipaineinen
ulkoilmaan nähden, minkä voidaan todeta olevan hyvä
 8.-9.6 ja 20.–21.6. välisinä aikoina mittaustuloksissa esiintyy suurta heittelyä.
Tähän hetkelliseen heittelyyn voi vaikuttaa moni asia mm. se, että
rakennuksessa oli mittaushetkellä käynnissä tehostettu siivous, mittareiden
letkuihin on mm. voitu epähuomiossa osua ja ne ovat jääneet puristuksiin
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2.5 Merkkiainekoe
Ulkoseinärakenteisiin syötettiin merkkiainekaasua (vety95/typpi5)- seosta jonka
kulkeutumista sisäilmaan päin seurattiin detektorin avulla.
Kaasun todettiin purkautuvan ikkuna- ja seinärakenteen liittymäkohdista, eri toten
ikkunapenkkien kautta. Vuotoa havaittiin myös ensimmäisessä kerroksessa lattian- ja
seinän liittymäkohdissa, joissa oli puinen lattialista. Tiloissa, joissa oli muovinen
lattialista vuotoa ei juurikaan ollut havaittavissa.

Rakenteeseen syötetyn
merkkiainekaasun todettiin purkautuvan
ikkuna- ja seinärakenteen
liittymäkohdista, eri toten ikkunapenkkien
kautta.

Käytävällä A 023 sekä luokkatilassa A 119 merkkiainekaasua syötettiin
alapohjarakenteessa kulkevaan tekniikkakanaalin. Kaasun todettiin purkautuvan
voimakkaasti kanaalin ja seinärakenteiden liittymäkohdista.

2.6 Sisäilmastonäytteet
2.6.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, ulkoseinä- ja alapohjarakenteet
Materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten otettiin yhteensä 19 kappaletta. Näytteet
lähetettiin analysoitavaksi Kuopion työterveyslaitokseen. Analyysimenetelmänä oli
suoraviljelymenetelmä, jossa elinkykyisten mikrobien määrää arvioidaan
suhteellisella asteikolla: = ei mikrobeja, +
pmy/malja),

= niukasti mikrobeja (1-19

++ = kohtalaisesti mikrobeja (20-49 pmy/malja), +++ = runsaasti

mikrobeja (50-200 pmy/malja), ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja).
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Materiaalinäytteiden näytteenottokohdat on merkitty pohjakuviin numeroin 1- 19,
numeroinnissa on käytetty myös seuraavia merkintöjä:

näytteessä ei viitettä vauriosta

näyte viittaa vaurioon/näytteessä heikko viite vauriosta

näytteessä vahva viite vauriosta

1. kerros:

4

5

1

3

2

6

Näytteet 2 ja 3 ovat alapohjarakenteen tojalevyeristeestä ja näyte 4 alapohjarakenteessa kulkevasta tekniikkakanaalista putken eristettä. Näissä näytteissä on
laboratorioanalyysin perusteella vahva viite vauriosta.
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Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan lausua seuraavaa, numerointi
vastaa Työterveyslaitoksen MB17-01188 analyysivastauksen numerointia:
Näyte 1
 näyte luokkatilasta A020, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti useita eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja,
Aspergllus ochraceus, Chaetomium, Sphaeropsidales
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 2
 näyte luokkatilasta A 019 alapohjarakenteen tojalevyeristettä (kanaalin
kohdalta)
 näytteessä esiintyy niukasti kosteusvauriosta indikoivaa mikrobilajiketta,
Aspergllus ochraceus sekä runsaasti Aspergillus penilillioidesia
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä vahva viite vauriosta

Näyte 3
 näyte luokkatilasta A 019 alapohjarakenteen tojalevyeristettä (betonilaattojen
välistä)
 näytteessä esiintyy runsaastii kosteusvauriosta indikoivaa mikrobilajiketta,
Aspergillus penilillioides
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä vahva viite vauriosta

Näyte 4
 näyte käytävästä A 023 putkieristettä kanaalista
 näytteessä

esiintyy

runsaasti

Scopulariopsis
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja

kosteusvaurioindikaattorimikrobia,
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 näytteessä esiintyy runsaasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä vahva viite vauriosta

Näyte 5
 näyte luokkatilasta A 024, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 6
 näyte luokkatilasta A 022, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta
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2kerros

8

7

9

13

10

12

11

Näyte 7
 näyte liikuntasalista A 102 alapohjarakenteen villaeristettä
 näytteessä

esiintyy

niukasti

eri

kosteusvaurioindikaattorimikrobeja,

Chaetomium, Aspergillus restrictus, Eurotium
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta
Näyte 8
 näyte liikuntasalista A 102 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti yhtä kosteusvaurioindikaattorimikrobia, Eurotium
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta
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Näyte 9
 näyte liikuntasalista A 102 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti yhtä kosteusvaurioindikaattorimikrobia, Aspergillus
sydowii
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 10
 näyte luokkatilasta A 121 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti useita eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus sydowii, Engyodontium
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy kohtalaisesti sädesieniä
 analyysin perusteella näyte viittaa vaurioon

Näyte 11
 näyte A 118 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 12
 näyte luokkatilasta A 119 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta
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Näyte 13
 näyte luokkatilasta A 117 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä

esiintyy

niukasti

yhtä

kosteusvaurioindikaattorimikrobia,

Engyodontium
 näytteessä ei esiinnyi bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

3.kerros näytteenottopisteiden sijainnit pohjakuvassa

17

19

18

16

14

15
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Näyte 14
 näyte luokkatilasta A 222 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä

esiintyy

niukasti

yhtä

kosteusvaurioindikaattorimikrobia,

Engyodontium
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 15
 näyte luokkatilasta A 220 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 16
 näyte opettajienhuoneesta A 237 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti kahta eri kosteusvaurioindikaattorimikrobia,
Aspergillus versicolor, Engyodontium
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy runsaasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä vahva viite vauriosta

Näyte 17
 näyte psykologin tilasta A 229 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta
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Näyte 18
 näyte luokkatilasta A 219 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti kahta eri kosteusvaurioindikaattorimikrobia,
Aspergillus restrictus, Engyodontium
 näytteessä esiintyy kohtalaisesti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 19
 näyte luokkatilasta A 215 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

2.6.2 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, yläpohjarakenteet
Yläpohjan eristetilasta 20.7.2017 otetut materiaalinäytteet toimitettiin analysoitavaksi
KVVY:n Raumalla sijaitsevaan Raumalabiin. Analyysimenetelmä oli laimennosviljely,
jonka osalta
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015 ) ja sen
soveltamisohje (8/2016) toteaa seuraavaa:
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen
sieni-itiöpitoisuus ylittää toimenpiderajan 10 000 pmy/g. Näytteen bakteeripitoisuus
vähintään 100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin toimenpideraja 3000 pmy/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon näytteessä. Lisäksi näytettä tulkittaessa tulee tarkastella havaittua
lajistoa (aktinomykeetit ja sienet).
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Näytteenottokohdat merkitty seuraavaan pohjakuvaan numeroin 1-7

näytteen lajisto ja pitoisuudet normaalit

näytteen lajistossa ja/tai pitoisuudessa poikkeama/poikkeamia

4

5
7
6

2

1

3

Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan lausua seuraavaa:
Näyte 1
 näyte yläpohjasta, puhallusvillaa (pintabetonin päältä)
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen

Näyte 2
 näyte yläpohjasta, tojalevyä betonilaattojen välistä
 näytteen sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä toimenpiderajoja sekä
näytteen sienisuvusto on tavanomainen
 näytteen aktinomykeettipitoisuuden osalta toimenpideraja ylittyy ollen 3700
pmy/g (raja-arvo 3000 pmy/g)
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Näyte 3
 näyte yläpohjasta, puhallusvillaa (pintabetonin päältä)
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen
Näyte 4
 näyte yläpohjasta, puhallusvillaa (pintabetonin päältä)
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen

Näyte 5
 näyte yläpohjasta, tojalevyä (betonilaattojen välistä)
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen

Näyte 6
 näyte yläpohjasta, puhallusvillaa (pintabetonin päältä)
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen
 näytteessä havaittiin

hyvin pieniä

määriä

kosteusvaurioon

viittaavaa

mikrobilajistoa

Näyte 7
 näyte yläpohjasta, puhallusvillaa (pintabetonin päältä)
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen
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A-osuudella

yläpohjassa

pinnalla

puhallusvilla

Betonilaattojen välissä on tojalevy

Yläpohjan
vaurioita

laudoituksissa

ei

havaittu
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2.6.3 Materiaalinäytteiden PAH-analyysit
Käytävän A 023 tiiliseinästä otettiin kaksi materiaalinäytettä ja luokkatilasta A 019
kanaalirakenteen betonista yksi näyte PAH-määrityksiä varten. Jokaisesta näytteestä
oli aistittavissa PAH-yhdisteille tyypillinen haju.

Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan lausua seuraavaa:
 näytteissä esiintyvien yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet jäävät alle
määritysrajan, 2 mg/kg
 näytteiden kokonais PAH-pitoisuudet ovat alle 30 mg/kg (vaarallisen jätteen
raja-arvo 200 mg/kg)

2.6.4 Sisäilman PAH-analyysit
PAH-sisäilmanäytteenotolla selvitettiin, kulkeutuuko ilmavuotojen mukana
rakennuksen rakenteissa käytettyjä PAH-yhdisteitä sisäilmaan. Näytteitä otettiin
yhteensä kaksi kappaletta. Näytteissä todettiin esiintyvän seuraavia yhdisteitä:

Näyte 1, lämmönjakohuone
Yhdiste

Pitoisuus ug/m3

Naftaleeni

0,14

Asenaftyleeni

0,09

Asenafteeni

0,02

Fluoreeni

0,06

Fenantreeni

1,7

Antraseeni

0,14

Fluoranteeni

0,14

Pyreeni

0,07

Muiden tutkimuksessa analysoitavien yhdisteiden osalta pitoisuudet ovat jääneet alle
määritysrajan.

Näyte 2, liikuntasali
Yhdiste

Pitoisuus ug/m3

Naftaleeni

0,07
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Muiden tutkimuksessa analysoitavien yhdisteiden osalta pitoisuudet ovat jääneet alle
määritysrajan. Näytteenoton perusteella voidaan siis todeta, ettei PAH-yhdisteitä
kulkeudu lämmönjakohuoneesta koulun sisäilmaan päin.

2.6.5 VOC-materiaalinäyte
Materiaalinäyte VOC-analyysiä varten otettiin luokkatilan A 022 katon huokolevystä,
josta oli aistittavissa makea tuoksu. Näytteenoton tarkoituksena oli selvittää,
havaittaisiinko huokolevystä jokin haihtuva orgaaninen yhdiste joka toimisi
luokkatilojen sisäilmassa aistittavan hajun lähteenä.
Näytteessä todettiin esiintyvän seuraavia yhdisteitä.
Yhdiste
YKSIARVOISET
ALKOHOLIT
2-Etyyli-1-heksanoli
ALDEHYDIT
Dekanaali
Nonanaali
HAPOT
Etikkahappo
Haihtuvat orgaaniset
yhdisteet (TVOC)

Pitoisuus ug/m3g

1
1
3
7
< 10

Analyysivastauksen perusteella näytteestä voidaan lausua seuraavaa:
 näytteessä esiintyvien yksittäisten yhdisteiden sekä näytteen
kokonaispitoisuus (TVOC) ovat erittäin alhaiset. Analyysin perusteella ei saatu
selvyyttä hajun aiheuttavasta yhdisteestä
2.6.6 Pölynkoostumusnäytteet
Luokkatilojen A 024, A 122 ja A 215 ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilta otettiin pääteelimen takaa pölynkoostumusnäyte kanaviston puhtauden tarkistamiseksi.
Näytteenoton yhteydessä varottiin koskemasta tasauslaatikon mineraalivillapintoja.
Analyysivastauksen tulokset
Mittauskohde luokkatila A 024
Näyte sisältää:
 runsaasti rakennusmateriaalipölyä (silikaattista kiviainespölyä)
 jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi, kalkkikivi)
 jonkin verran ulkoilmapölyä (siitepöly, kasvi-/eläinpöly)
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 yksittäisesti huonepölyä (tekstiilikuidut)
 mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (lasivilla, kivivilla)

Mittauskohde luokkatila A 122
Näyte sisältää:
 runsaasti rakennusmateriaalipölyä (silikaattista kiviainespölyä)
 jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi)
 jonkin verran ulkoilmapölyä (siitepöly, kasvi-/eläinpöly)
 yksittäisesti huonepölyä (tekstiilikuidut)
 mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (lasivilla, kivivilla)

Mittauskohde luokkatila A 215
Näyte sisältää:
 runsaasti rakennusmateriaalipölyä (silikaattista kiviainespölyä)
 jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi, kalkkikivi)
 jonkin verran ulkoilmapölyä (siitepöly)
 yksittäisesti ulkoilmapölyä (kasvi-/eläinpölyä)
 yksittäisesti huonepölyä (tekstiilikuidut)
 mineraalivillakuituja arviolta yli5 p-% (lasivilla, kivivilla)

Tuloilmakanavien sisäpinnoilta otetuissa pölynkoostumusnäytteissä on luokkatilan A
215 näytteessä havaittavissa hieman enemmän teollisia mineraalivillakuituja
verrattuna muihin näytteisiin. Näiden lähteenä toimivat tavanomaisemmin
ilmanvaihtojärjestelmän ääneneristysvillat. Määrä ei kuitenkaan ole korkea. On myös
huomioitava, että pölynkoostumuksen analyysitulos kertoo näytteessä esiintyvien
kuitujen määrää verrattuna muihin näytteessä esiintyviin hiukkasiin.
Ilmanvaihtokanavan sisäpinnalla esiintyvien kuitujen tarkka määrä saadaan
teippinäytteellä. Ko. näyte otettiin ja tulokanavan sisäpinnalla todettiin kuituja
esiintyvän normaali määrä (seuraava analyysi).
2.6.7 Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä
Näytteet otettiin geeliteipille tuloilmakanavan sisäpinnalta, pääte-elimen takaa.
Valomikroskoopin avulla lasketaan yli 20 um pitkien teollisten mineraalikuitujen
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määrä pinta-alayksikköä kohti. Tulos ilmoitetaan yksikössä kuitua/cm2.
Tuloilmakanavan pinnalla on keskimäärin 10-30 kuitua/cm2 (ILMI-hanke, Kovanen
ym).
Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan sanoa seuraavaa:
Näyte 1
 luokkatilasta A 024

0,5 kuitua/cm2

Näyte 2
 luokkatilasta A 122

0,4 kuitua/cm2

Näyte 3
 luokkatilasta A 215

2,8 kuitua/cm2

Tulokset alittavat reilusti keskimääräisen kuitupitoisuuden IV-kanavien sisäpinnoilla.
2.7 Yhteenveto ja suositeltavat jatkotoimenpiteet
Sisäilman laatua todettiin heikentävän seuraavien haittatekijöiden:
 alapohjarakenteessa sekä kanaalissa on tojalevyeristettä, josta otettiin kaksi
materiaalinäytettä mikrobianalyysejä varten. Laboratorioanalyysien
perusteella näytteissä todettiin olevan mikrobivaurioita. Suositellaan
orgaanisen eristeen poistamista tai vaihtoehtoisesti alapohjarakenteen
ilmatiiveyden parantamista. Alapohjarakenteen ilmatiiveyden
parantaminen voi olla haasteellista toteuttaa
 käytävän A 023 alapohjarakenteessa kulkevasta tekniikkakanaalista on
aistittavissa voimakasta mikrobiperäistä hajua. Suositellaan
tekniikkakanaalin kannen avausta, putkien ympäriltä eristeiden poistoa,
kanaalin pohjan puhdistamista ja rakenteen koneellista kuivausta.
Samalla tulee selvittää kastumisen syy
 1. kerroksen seinärakenteissa on aikakaudelle tyypillistä vedeneristettä,
pikisisvelyä, jonka pistävää hajua ei ollut havaittavissa luokkatilojen
sisäilmassa. Haju oli havaittavissa rakenteessa. Mikäli sisä- ja ulkoilman
välinen paine-ero kasvaa ja sisäilmasta tulisi voimakkaasti alipaineinen,
kasvaa rakenteiden kautta tulevan korvausilman määrä. Näihin
ilmavirtauksiin sekoittuu aina epäpuhtauksia rakenteista. Suositellaan
sisäilman pitämistä lievästi alipaineisena ulkoilmaan nähden
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 luokkatilojen katoissa oli huokolevytys, joiden seurauksena tilan sisäilmassa
oli aistittavissa makea tuoksu. Suositellaan muutamassa luokkatilassa
huokolevyjen poistoa ja seurantaa mikä vaikutus toimenpiteellä oli
käyttäjien oireiluun
 rakennuksen ollessa käytössä suositellaan olosuhdemittauksia;
sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, sisäilman
hiilidioksidipitoisuus ja tuloilman lämpötilan mittaus

3.

RAKENNUKSEN B-OSA
3.1 Aistinvaraiset havainnot
 ensimmäisen kerroksen sisäilmassa oli aistittavissa ummehtunutta,
mikrobiperäistä hajua käytävällä. Käytävällä alapohjarakenteessa on
huoltoluukkuja, jossa oli maaperän seassa mitä ilmeisimmin tiilestä rakennettu
salaojaputki.
 1. kerroksen käytävällä on sähkökaappi, jossa aistitavissa ummehtunutta
hajua. Mitä todennäköisimmin ilmavuotoja sähköjohtojen läpivientien kautta
 ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteissa on aikakaudelle tyypillinen
vedeneriste, pikisively. Seinärakenteeseen porattaessa oli rakenteesta
aistittavissa voimakas PAH-yhdisteille tyypillinen haju. Tätä hajua oli
aistittavissa myös tiilestä
 luokkatilojen katossa on maalattu huokolevy, joista aiheutui luokkatilojen
sisäilmaan voimakas makeahko haju
 B- ja C-rakennuksien rajaosuudella liikuntasauma auki, josta voimakas
ilmavirtaus
 tuloilmanvaihtokanavien pääte-elimiä poistettiin, jolloin havaittiin, että tasauslaatikoissa on ääneneristeinä reunoiltaan avoimia villoja
 B- ja C- osuuden yhdyskäytävän katon akustolevyjen pinnoilla villanöyhtyviä
 B-ja C-osuuden yhdyskäytävän alla havaittiin olevan n kolme metriä syvä
kaivamaton tila. Tilassa on alkuperäiset muotti- ja tukilaudat
 B- ja C- liitososuudella kattoikkunan kupu rikki
 terveydenhoitajan tiloissa katon maalipinnoitteessa vanha vesipussi, joka nyt
kuiva (gann 15)
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1. kerroksen alapohjarakenteessa on
huoltoluukkuja, joista maaperästä ja
eristevilloista aistittavissa ummehtunutta
hajua

Kalkkihärmää

Mitä todennäköisimmin tiilisalaoja

1. kerroksen käytävällä on sähkökaappi,
jossa aistitavissa ummehtunutta hajua.
Mitä todennäköisimmin ilmavuotoja
sähköjohtojen läpivientien kautta
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Luokkatilojen sisäilmassa aistittavissa
kattolevyistä lähtevää hajua

B- ja C-rakennuksien rajaosuudella
liikuntasauma auki, josta voimakas
ilmavirtaus
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B- ja C- osuuden yhdyskäytävän katon
akustolevyjen pinnoilla villanöyhtyviä

Ilmanvaihdon tulopäätteissä avoimia
villapintoja

B-ja

C-osuuden

yhdyskäytävän

alla

havaittiin olevan n kolme metriä syvä
kaivamaton tila.
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Tilassa on alkuperäiset muotti- ja tukilaudat (kuva kaapelikameralla)

Terveydenhoitajan tiloissa katossa vanha
vesipussi, joka nyt kuiva

Kattoikkuna rikki

3.2 Kosteusmittaukset
Rakennuksen lattia- ja seinäpinnat mitattiin pintakosteudenosoittimella.
Poikkeavia pintakosteuslukemia mitattiin seuraavissa tiloissa:
 tilan B 009 lattiapinnat keskeltä tilaa gann 90…110, ulkoseinän läheisyydestä
gan 50…60
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 terveydenhoitajan tilan (B 117) ikkunapenkistä mitattiin kohollaan olevia
pintakosteuslukemia (gann 80…95 norm gann 60). Maalipinnoite myös
hilseili kosteusrasituksen seurauksena
 terveydenhoitajan tiloissa lattiapinnoilta mitattiin oviaukon läheisyydestä
poikkeavia pintakosteuslukemia (gann 100…120 nrm gann 65…70)
 aulatilan ( B 111) linoleumpinnoitteisen lattian pinnoilta mitattiin lähes
kauttaaltaan poikkeavia pintakosteuslukemia (gann 90…98)

Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittauksissa poikkeavia kosteusarvoja havaittiin
ensimmäisen kerroksen käytävän ulkoseinärakenteessa.
Mittaukset suoritettiin 7.6.2017.
Mittaushetkellä sisäilman suhteellinen kosteus noin 39% ja lämpötila noin 21 0C .

1 krs rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset alla olevassa taulukossa:
MITTAPISTE

RAKENNE

1) käytävä
2) käytävä
3) käytävä

ulkoseinä
ulkoseinä

SUHT.
KOSTEUS %
66,8
79
59,7

LÄMPÖTILA
0
C
18
17,9
18,4

KOSTEUSARVIO

49,4

19,1

normaali

58,1

17,8

normaali

normaali
korkeahko
normaali

ulkoseinä
4) tila 016
5) tila B009

ulkoseinä
ulkoseinä

Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa:

1
2
3

5

4
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2 krs rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset alla olevassa taulukossa:
MITTAPISTE

RAKENNE

1) B 102
2) B 107
3) B 103

ulkoseinä
ulkoseinä

SUHT.
KOSTEUS %
43,6
47,7
53,9

LÄMPÖTILA
0
C
21,6
19,3
22,7

KOSTEUSARVIO

45,6

21,6

normaali

42,7

21,9

normaali

normaali
normaali
normaali

ulkoseinä
4) B 111
ulkoseinä
ulkoseinä

5) B 114

Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa:

5

3
1

2

4
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3 krs rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset alla olevassa taulukossa:
MITTAPISTE

RAKENNE

1) tila B 202
2) tila B 209
3) tila B 205
4) tila B 201

ulkoseinä
ulkoseinä
ulkoseinä
ulkoseinä

SUHTEELLINEN
KOSTEUS %
42,1
38,1
50,8
45,1

Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa:

4

1

3

2

LÄMPÖTILA
0
C
22,4
22,1
26,2
18,6

KOSTEUSARVIO
normaali
normaali
normaali
normaali
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Tilan B 009 lattiapinnat keskeltä tilaa
gann 90…110, ulkoseinän läheisyydestä
gan 50…60

Lattiaan on uusittu epoksipinnoite

Terveydenhoitajan ikkunapenkistä
mitattiin poikkeavia pintakosteuslukemia

Maalipinnoitteen todettiin myös
hilseilevän
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Terveydenhoitajan tiloissa lattiapinnoilta
mitattiin oviaukon läheisyydestä
poikkeavia pintakosteuslukemia

Ulkopuolinen vesi kerääntyy portaiden
lepotasolle ja pääsee kulkeutumaan
terveydenhoitajan tiloihin

3.3 Rakenteet
1.kerros
Alapohjarakenne (ei tarkistettu poraamalla (epoksipinnoitteen vuoksi)
 pinnoite
 pintavalu
 bitumisively
 pohjalaatta
 sorastus
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Ulkoseinärakenne
 pinnoite
 tiili
 lämmöneristevilla
 pikisively
 betoni

2. ja 3. kerros
Välipohjarakenne
 betoni (HTT)

Ulkoseinärakenne
 pinnoite
 osin betoni, osin tiili
 lämmöneristevilla
 tiili

Yläpohjarakenne
 pinnoite, huokolevy ja maali
 betoni
 tojalevy
 betoni
 ilmatila
 laudoitus/vesivaneeri
 huopa
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3.4 Paine-eromittaus
Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin ajanjaksolla 6.-20.6.2017 kolmessa eri
tilassa: B 016, B 103 ja B 203.
Mittauksista saatiin seuraavanlainen kuvaaja:

Sisäilma on ylipaineinen ulkoilmaan

nähden, kun paine-ero on positiivinen

Sisäilma on alipaineinen ulkoilmaan
nähden, kun paine-ero on negatiivinen

Kuvaajien perusteella voidaan todeta seuraavaa:
 seuratuissa tiloissa sisäilma on pääsääntöisesti -3…-11 Pascalia alipaineinen
ulkoilmaan nähden, minkä voidaan todeta olevan hyvä
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3.5 Merkkiainekoe
Ulkoseinärakenteisiin syötettiin merkkiainekaasua (vety95/typpi5)- seosta jonka
kulkeutumista sisäilmaan päin seurattiin detektorin avulla.
Kaasun todettiin purkautuvan ikkuna- ja seinärakenteen liittymäkohdista, eri toten
ikkunapenkkien kautta. Vuotoa havaittiin myös ensimmäisessä kerroksessa lattian- ja
seinän liittymäkohdissa, joissa oli puinen lattialista. Tiloissa, joissa oli muovinen
lattialista vuotoa ei juurikaan ollut havaittavissa.
3.6 Sisäilmastonäytteet
3.6.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, ulkoseinä- ja alapohjarakenteet
Materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten otettiin yhteensä 17 kappaletta. Näytteet
lähetettiin analysoitavaksi Kuopion työterveyslaitokseen. Analyysimenetelmänä oli
suoraviljelymenetelmä, jossa elinkykyisten mikrobien määrää arvioidaan
suhteellisella asteikolla: = ei mikrobeja, +
pmy/malja),

= niukasti mikrobeja (1-19

++ = kohtalaisesti mikrobeja (20-49 pmy/malja), +++ = runsaasti

mikrobeja (50-200 pmy/malja), ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja).

Materiaalinäytteiden näytteenottokohdat on merkitty pohjakuviin numeroin 1- 17,
numeroinnissa on käytetty myös seuraavia merkintöjä:

näytteessä ei viitettä vauriosta

näyte viittaa vaurioon/näytteessä heikko viite vauriosta

näytteessä vahva viite vauriosta
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1.kerros

1.krs näytteenottopisteet pohjakuvassa:

3

2

1

Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan lausua seuraavaa:
Näyte 1
 näyte tilasta B016, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti kahta eri kosteusvaurioindikaattorimikrobia,
Aspergillus penicillioides, Eurotium
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 2
 näyte tilasta B009, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä

esiintyy

niukasti

useita

eri

kosteusvauriosta

indikoivia

mikrobilajikkeita, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus
ochraceus
 näytteessä esiintyy runsaasti kosteusvauriosta indikoivaa mikrobilajiketta,
Aspergillus penicillioides
 näytteessä esiintyy kohtalaisesti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä vahva viite vauriosta
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Näyte 3
 näyte käytävätilasta, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti useita eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja,
Aspergillus versicolor, Scopulariopsis, Aspergillus penicillioides, Aspergillus
ochraceus
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näyte viittaa vaurioon

2.kerros näytteenottokohdat pohjakuvassa:

10
9

6
7

5

4

8
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Näyte 4
 näyte luokkatilasta B 107, ulkoseinärakenteen uretaanieristettä
 näytteessä

esiintyy

niukasti

yhtä

kosteusvaurioindikaattorimikrobia,

Scopulariopsis
 näytteessä esiintyy kohtalaisesti Penicilliumia
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 5
 näyte luokkatilasta B 107, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 6
 näyte luokkatilasta B 103, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 7
 näyte luokkatilasta B 102, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 8
 näyte aulasta B 111, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, Aspergillus
sydowii, Chaetomium, Ulocladium, Aspergillus versicolor
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 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 9
 näyte varastotilasta B 114, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 10
 näyte aulatilan B 111 linoleummattopinnoitetta
 ko. kohdasta mitattiin viiltomittauksella korkeahko suhteellisen kosteuden arvo
 näytteessä esiintyy kahta eri kosteusvaurioindikaattorimikrobia, Aspergillus
versicolor, Tritirachium,
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä vahva viite vauriosta
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3.kerros näytteenottokohdat pohjakuvassa:
15

14

13

12

11

Näyte 11
 näyte luokkatilasta B 209 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä

esiintyy

niukasti

yhtä

kosteusvaurioindikaattorimikrobia,

Ulocladium
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 12
 näyte luokkatilasta B 205 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti kahta eri kosteusvaurioindikaattorimikrobia,
Aspergilus fumigatus, Eurotium
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
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 näytteessä esiintyy niukasti sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 13
 näyte luokkatilasta B 202 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 14
 näyte luokkatilasta B 201 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä ei esiinny kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta

Näyte 15
 näyte luokkatilasta B 201 ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä esiintyy niukasti eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näyte viittaa vaurioon
3.6.2 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, yläpohjarakenteet

Yläpohjan eristetilasta 20.7.2017 otetut materiaalinäytteet toimitettiin analysoitavaksi
KVVY:n Raumalla sijaitsevaan Raumalabiin. Analyysimenetelmä oli laimennosviljely,
jonka osalta
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015 ) ja sen
soveltamisohje (8/2016) toteaa seuraavaa:
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen
sieni-itiöpitoisuus ylittää toimenpiderajan 10 000 pmy/g. Näytteen bakteeripitoisuus
vähintään 100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomykeetti-
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pitoisuus on suurempi kuin toimenpideraja 3000 pmy/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon näytteessä. Lisäksi näytettä tulkittaessa tulee tarkastella havaittua
lajistoa (aktinomykeetit ja sienet).
Näytteenottokohdat merkitty seuraavaan pohjakuvaan numeroin 8-10

näytteen lajisto ja pitoisuudet normaalit

näytteen lajistossa ja/tai pitoisuudessa poikkeama/poikkeamia

9

10

8

Näyte 8
 näyte yläpohjasta, tojalevyä betonilaattojen välistä
 näytteen aktinomykeettipitoisuus ei ylitä edellä esitettyjä toimenpiderajoja
 sieni-itiöiden

osalta

toimenpideraja

ylittyy.

Näytteen

sienisuvusto

on

tavanomaista, mutta kasvu runsasta, jolloin ns. indikaattorimikrobit saattavat
jäädä havaitsematta
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Näyte 9
 näyte yläpohjasta, tojalevyä betonilaattojen välistä
 näytteen aktinomykeetti- ja sieni-itiöpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyjä
toimenpiderajoja sekä näytteen sienisuvusto on tavanomainen

Näyte 10
 näyte yläpohjasta, styroksia
 näytteen aktinomykeettipitoisuus ei ylitä edellä esitettyjä toimenpiderajoja
 sieni-itiöiden

osalta

toimenpideraja

tavanomaisesta poikkeavaa

B-osuuden yläpohjassa jätteitä

ylittyy.

Näytteen

sienisuvusto

on
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3.6.3 Pölynkoostumusnäytteet
Tilojen B 016, B 107 ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilta otettiin pääte-elimen takaa
pölynkoostumusnäyte kanaviston puhtauden tarkistamiseksi. Näytteenoton
yhteydessä varottiin koskemasta tasauslaatikon mineraalivillapintoja. Tilasta B 210
näyte otettiin tarkistusluukun kautta.
Analyysivastauksen tulokset
Mittauskohde tila B 016
Näyte sisältää:
 runsaasti rakennusmateriaalipölyä (silikaattista kiviainespölyä)
 jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi, kalkkikivi)
 jonkin verran ulkoilmapölyä (siitepöly)
 yksittäisesti ulkoilmapölyä (kasvi-/eläinpölyä)
 mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (kivivilla)

Mittauskohde tila B 107
Näyte sisältää:
 runsaasti rakennusmateriaalipölyä (silikaattista kiviainespölyä)
 jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi)
 runsaasti ulkoilmapölyä (siitepöly)
 yksittäisesti ulkoilmapölyä (kasvi-/eläinpöly)
 mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (lasivilla)

Mittauskohde luokkatila B 210
Näyte sisältää:
 runsaasti rakennusmateriaalipölyä (silikaattista kiviainespölyä)
 jonkin verran rakennusmateriaalipölyä (kipsi
 runsaasti ulkoilmapölyä (siitepöly)
 yksittäisesti ulkoilmapölyä (kasvi-/eläinpölyä)
 jonkin verran huonepölyä (tekstiilikuidut)
 yksittäisesti huonepölyä (karvat)
 mineraalivillakuituja arviolta alle 1 p-% (kivivilla)
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3.6.4 Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä
Näyte otettiin geeliteipille kanavan sisäpinnalta. Valomikroskoopin avulla lasketaan
yli 20 um pitkien teollisten mineraalikuitujen määrä pinta-alayksikköä kohti. Tulos
ilmoitetaan yksikössä kuitua/cm2. Tuloilmakanavan pinnalla on keskimäärin 10-30
kuitua/cm2 (ILMI-hanke, Kovanen ym).

Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan sanoa seuraavaa:
Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan sanoa seuraavaa:
Näyte 1
 tilasta B 016

1,1 kuitua/cm2

Näyte 2
 tilasta B 107

0,4 kuitua/cm2

Näyte 3
 tilasta B 210

0,3 kuitua/cm2

Tulokset alittavat reilusti keskimääräisen kuitupitoisuuden IV-kanavien sisäpinnoilla.
3.7 Yhteenveto ja suositeltavat jatkotoimenpiteet
Sisäilman laatua todettiin heikentävän seuraavien haittatekijöiden:
 ensimmäisen kerroksen käytävältä tarkistusluukkujen kautta
mahdollisuuksien mukaan tiilisalaojan kunnon tarkistaminen. Mikäli
rakennukseen uusitaan salaojat, vanhan poisto
 toisessa kerroksessa B- ja C-yhdyskäytävän rakenteiden ilmatiiveyden
parantaminen siten, ettei alapohjarakenteen kaivamattomasta tilasta ole
ilmavuotoja sisätilaan päin. Mikäli kaivamattomaan tilaan on pääsy,
suositellaan puuaineksen ja rakennusmateriaalijätteiden poistoa
 aulatilan B 111 linoleumamattopinnoitteen alla todettiin viiltomittauksella
olevan ylimääräistä kosteutta. Matossa todettiin olevan myös
mikrobivaurioita. Suositellaan mattopinnoitteen poistamista ja uusimista
kosteutta kestävällä materiaalilla.
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 terveydenhoitajan tilassa maalipinnoitteen poisto kastuneelta
ikkunapenkkialueelta. Tarvittaessa rakenteen koneellinen kuivaus. Muilla
kuivilla alueilla katto- ja seinäpinnoilta vauriojälkien korjaus.
Vauriot aiheuttaneen lepotasanteen seinäliittymän tekeminen niin tiiviiksi
ettei ulkopuolista kosteutta pääse rakenteisiin
 1. kerroksen seinärakenteissa on aikakaudelle tyypillistä vedeneristettä,
pikisisvelyä, jonka pistävää hajua ei ollut havaittavissa luokkatilojen
sisäilmassa. Haju oli havaittavissa rakenteessa. Mikäli sisä- ja ulkoilman
välinen paine-ero kasvaa ja sisäilmasta tulisi voimakkaasti alipaineinen,
kasvaa rakenteiden kautta tulevan korvausilman määrä. Näihin
ilmavirtauksiin sekoittuu aina epäpuhtauksia rakenteista. Suositellaan
sisäilman pitämistä lievästi alipaineisena ulkoilmaan nähden
 luokkatilojen katoissa oli huokolevytys, joiden seurauksena tilan sisäilmassa
oli aistittavissa makea tuoksu. Suositellaan muutamassa luokkatilassa
huokolevyjen poistoa ja seurantaa mikä vaikutus toimenpiteellä oli
käyttäjien oireiluun
 rakennuksen ollessa käytössä suositellaan olosuhdemittauksia;
sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, sisäilman
hiilidioksidipitoisuus ja tuloilman lämpötilan mittaus
 B- ja C-liitososuudelta rikkoutuneen kattoikkunan korjaus

4.

RAKENNUKSEN C-OSA
Tutkimuksia ei juurikaan suoritettu rakennuksen C-osuudella, koska tälle osuudelle
on päätetty suorittaa laaja perussaneeraus. Pinnoitteet tullaan uusimaan täysin, sekä
julkisivujen lämmöneristekerrokset ja ilmanvaihtojärjestelmä.

4.1 Alapohjarakenteet
C-osassa on kahdenlaista alapohjarakennetta:
WC-tilat:
 pinnoite
 pintalaatta
 sorakerros
 betonilaatta
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 styroksi
 muovikalvo
 sorakerros

Muut tilat:
 pinnoite
 teräsbetonilaatta
 styroksi
 muovikalvo
 sorakerros
Sorakerroksen ja lämmöneristeen välissä on kapillaarikatkona muovikalvo.

4.2 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, ulkoseinärakenteet
A-ja B- rakennuksien materiaalinäytteiden ottamisen yhteydessä otettiin myös Crakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinien lämmöneristeistä kolme
materiaalinäytettä mikrobimääritystä varten.
Laboratorioanalyysin perusteella näytteistä voidaan lausua seuraavaa:

Näyte 1
 näyte vahtimestarin asunnosta, ulkoseinärakenteen lämmöneristevillaa
 näytteessä aistittavissa voimakas ummehtunut haju
 näytteessä

esiintyy

niukasti

kosteusvaurioindikaattorimikrobia,

Acremomiumia
 näytteessä esiintyy kohtalaisesti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

Näyte 2
 näyte tilasta C016, ulkoseinärakenteen styroksia
 näytteessä esiintyy niukasti kosteusvauriosta indikoivaa mikrobilajiketta,
Aspergillus versicolor
 näytteessä esiintyy niukasti bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä ei viitettä vauriosta
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Näyte 3
 näyte miesten WC-tilasta, ulkoseinärakenteen styroksia
 näytteessä esiintyy niukasti kosteusvaurioindikaattorimikrobia, Aspergillus
versicolor,
 näytteessä ei esiinny bakteereja
 näytteessä ei esiinny sädesieniä
 analyysin perusteella näytteessä heikko viite vauriosta

4.3 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, yläpohjarakenteet
Yläpohjan eristetilasta 20.7.2017 otetut materiaalinäytteet toimitettiin analysoitavaksi
KVVY:n Raumalla sijaitsevaan Raumalabiin. Analyysimenetelmä oli laimennosviljely,
jonka osalta
Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (545/2015 ) ja sen soveltamisohje
(8/2016) toteaa seuraavaa:
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieniitiöpitoisuus ylittää toimenpiderajan 10 000 pmy/g. Näytteen bakteeripitoisuus
vähintään 100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomykeettipitoisuus on suurempi kuin toimenpideraja 3000 pmy/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon näytteessä. Lisäksi näytettä tulkittaessa tulee tarkastella havaittua lajistoa
(aktinomykeetit ja sienet).
Näytteenottokohdat merkitty seuraavaan pohjakuvaan numeroin 11-12

näytteen lajisto ja pitoisuudet normaalit

näytteen lajistossa ja/tai pitoisuudessa poikkeama/poikkeamia
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11

12

Näyte 11
 näyte yläpohjasta, styroksia
 näytteen aktinomykeettipitoisuus ei ylitä edellä esitettyjä toimenpiderajoja
 sieni-itiöiden

osalta

toimenpideraja

ylittyy.

Näytteen

sienisuvusto

on

tavanomaista, mutta kasvu runsasta, jolloin ns. indikaattorimikrobit saattavat
jäädä havaitsematta
Näyte 12
 näyte yläpohjasta, styroksia
 näytteen aktinomykeettipitoisuus ei ylitä edellä esitettyjä toimenpiderajoja
 sieni-itiöiden

osalta

toimenpideraja

ylittyy.

Näytteen

sienisuvusto

on

tavanomaista, mutta kasvu runsasta, jolloin ns. indikaattorimikrobit saattavat
jäädä havaitsematta
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Porissa 8.8.2017

Juha Mäkitalo

5.

Saija Hokkanen

TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETTY MITTAUSKALUSTO
Kosteusmittauskalusto
Pintakosteudenosoittimella

etsittiin

rakenteista

suuntaa-antavia

kosteuseroja.

Mittauskalustona käytettiin Gann Hydrotest G2 pintaindikaattoria ja Gann B50 pintaanturia. Mittalaitteen antamat lukemat riippuvat mitattavasta rakennusmateriaalista,
rakenteen paksuudesta ja kosteussisällöstä. Yksiköttömät mittaustulokset ovat välillä
0- 199.

Rakenne- ja suhteellisen kosteuden mittauksissa mittauskalustona käytettiin Vaisalan
HM40-lukupäätä ja HM42- sekä HM46- mittapäitä. HM41- mittalaitteen suhteellisen
kosteuden mittaustarkkuus mittausalueella 0…+40 0C on +/- 1,5 %RH.
Paine-eromittaus
Paine-eromittauksella mitataan sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa. Mittauksen
avulla saadaan selville, onko rakennuksen sisäilma ali- vai ylipaineinen ulkoilmaan
nähden. Paine-erokuvaajasta saatetaan havaitaan myös IV-koneiden käyntiaikoja.
Mittaukset suoritettiin Tinytagin loggaavilla paine-eromittareilla, joiden mittausalue on
-50…50 Pascalia.

Rakennuksen sisäilman on suositeltavaa olla hieman alapaineinen ulkoilmaan
nähden.

Merkkiainekoe
Rakenteeseen

syötetään

merkkiainekaasua,

vety(95)typpi(5)-

kulkeutumista sisäilmaan seurataan detektorin avulla.

seosta,

jonka

Sivu 57 / 89

Materiaalinäyte, mikrobianalyysi, suoraviljely
Materiaalinäytteitä mikrobianalyysejä varten otettiin yhteensä XX kappaletta. Näytteet
lähetettiin analysoitavaksi Kuopion työterveyslaitokseen. Analyysimenetelmänä oli
suoraviljelymenetelmä, jossa elinkykyisten mikrobien määrää arvioidaan suhteellisella
asteikolla: =

ei mikrobeja,

+

=

niukasti mikrobeja (1-19 pmy/malja),

kohtalaisesti mikrobeja (20-49 pmy/malja), +++

++

=

= runsaasti mikrobeja (50-200

pmy/malja), ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja)
Pölynkoostumusnäyte
Pölynäyte otetaan mitattavasta tilasta ilmatiiviiseen muovipussiin. Pussi suljetaan ja
merkataan. Laboratoriossa näyte suodatetaan ja näytteestä tunnistetaan pölyn
sisältämä koostumus (mm. homeitiöt, kuidut, rakennusmateriaalipöly). Mittaus on
toteutettu Asumisterveysoppaan (2009) mukaisesti.

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteessä, IV- kanava
Näyte otetaan geeliteipille kanavan sisäpinnalta. Valomikroskoopin avulla lasketaan
yli 20 um pitkien teollisten mineraalikuitujen määrä pinta-alayksikköä kohti. Tulos
ilmoitetaan yksikössä kuitua/cm2. Tuloilmakanavan pinnalla on keskimäärin 10-30
kuitua/cm2 (ILMI-hanke, Kovanen ym).

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määritys materiaalinäytteestä
PAH-kokonaismäärän ollessa yli 200 mg/kg toimitetaan tällainen jäte yleensä
ongelmajätelaitokselle (Ratu-ohjekortti 82-0381): Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden
purku). Purkutyö täytyy toteuttaa siten, että pölyn leviäminen estyy mahdollisimman
hyvin.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) määritys sisäilmasta
PAH-mittausmenetelmässä analysoidaan EPA:n priorisoimat 16 PAH-yhdistettä. PAHyhdisteet jakautuvat ilmassa sekä kaasu- että hiukkasfaasiin. Nyt mitattiin ilmassa
höyryinä esiintyviä PAH-yhdisteitä.

Näytteenkeräimenä toimii XAD-adsorbentti,

pumpun virtausnopeus 1,0 l/min ja kerätty ilmamäärä oli noin 100 litraa.
Näytteet analysoitiin Helsingin työterveyslaitoksella.
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Sisäilman PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudelle ei ole olemassa terveysperusteisia
raja-arvoja. Työministeriön päätöksen (838/1993 ja muutos 1014/2003) mukaan PAHyhdisteet luokitellaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviksi ja päätöksen 1044/1991
mukaan PAH-yhdisteet luokitellaan myös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaraa
aiheuttaviksi tekijöiksi. Lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit saattavat aiheuttaa
ihon ja silmien ärsytystä, punoitusta sekä valoherkistymistä.
Sisäilman naftaleenille ei ole toistaiseksi suomalaista raja-arvoa. PAH-yhdisteistä
ainoastaan naftaleenille on esitetty maailmalla sisäilman ohjearvoja, jotka vaihtelevat
välillä 2 - 20 μg/m3. Naftaleenin ympäristöpitoisuudet ovat yleensä alle 0,2 μg/m3

VOC-analyysi materiaalinäytteestä
Lattian pinnoitteena olevasta muovimatosta irrotetaan näytepala, joka lähetetään
analysoitavaksi laboratorioon. Näytteen emissiot tutkitaan mikrokammiolaitteella.
Näytteistä

määritetään

haihtuvien

orgaanisten

yhdisteiden

kokonaispitoisuus

tolueeniekvivalenttina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden
vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina.
Tulokset ilmoitetaan pitoisuutena näytegrammaa kohti (ug/m3g).
Tällä menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo
ainoastaan

mitä

koeolosuhteissa.

aineita

ja

missä

suhteessa

niitä

emittoituu

käytetyissä
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Liite 7 Sisäilmastonäytteet pohjakuvissa

SISÄILMASTONÄYTTEET, MERKKIEN SELITYKSET
PAHi

Sisäilman PAH määritys

PAHm

PAH määritys materiaalinäytteestä

VOCm

VOC määritys materiaalinäytteestä

MAT

Materiaalinäytteen mikrobimääritys,
ei viitettä vauriosta

MAT

Materiaalinäytteen mikrobimääritys,
heikko viite vauriosta/viittaa vaurioon

MAT

Materiaalinäytteen mikrobimääritys,
vahva viite vauriosta

PÖL

Pölynkoostumusnäyte

GEE

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteessä
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