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Tiivistelmä 
Kiwa Inspectan tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Gesterbyn koulukeskuksen A-
rakennuksessa esiintyvien sisäilmahaittojen syitä ja riskitekijöitä ja esittää niiden perusteella jatkotoimenpi-
teet ja korjaustarpeet. Tutkimuskokonaisuus sisälsi rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoon ja 
sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia.  

Tutkimuksissa havaittiin sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja riskejä. Seuraavassa on esitetty 
tärkeimmät havainnot ja tulokset rakennuksen osittain. 

1970-luvun osa 

Vanhimmassa rakennuksen osassa merkittävimmät ongelmat liittyvät maanvastaisen alapohjan ja 
ulkoseinien huomattavaan kosteusrasitukseen ja puutteelliseen kosteudeneristykseen. Maanpinta 
rakennuksen ulkopuolella on pääosin lattian tasalla, jolloin valesokkelirakenteessa oleva perusmuurin sisään 
ulottuva lämmöneriste on maanpinnan alapuolella. Maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat 
vähäisiä, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perustusrakenteille maahan imeytyvien sadevesien vuoksi. 
Ulkoseinien rakenneavauksista havaittiin ulkopuolisen kosteuden päässeen ulkoseinän lämmöneristetilan 
alaosaan sekä pitävän betonirakenteen kosteana. Mikrobinäytteiden perusteella kosteus on aiheuttanut 
ulkoseinän alaosan puu- ja eristemateriaaleihin mikrobikasvustoja. 

Kantavan alapohjalaatan palkistot ja laatat on valettu osin hienoa hiekkaa sisältävän tasaushiekan varaan ja 
osin suoraan saven varaan. Alapohjatilasta havaittiin maaperän täytön osin painuneen, jolloin palkkien ja 
maaperän väliin on muodostunut rakoja. Maaperän savesta nousee kuitenkin kapillaarisesti kosteutta 
kantavaan laattaan vähintään kantavan laatan palkkien sivujen kautta. Laatan yläpinnassa oleva muovikalvo 
estää osin kosteuden nousua lähemmäs lattiapintaa. Paikoin kosteus on noussut lattian muovimattoihin asti. 
Tiloissa 25, 27, 40 ja A02 havaittiin korkeita kosteuspitoisuuksia lattian pintamateriaalin alapuolella sekä 
betonisessa pintalaatassa. Tästä aiheutuu riski mikrobikasvuston syntymiselle sekä kiinnitysliimojen 
hajoamiselle lattian pintamateriaalin alla. 

Paine-eromittauksessa havaittiin alapohjatilan olevan ylipaineinen sisätiloihin nähden, joten mahdollis-
ten alapohjan tiivistämättömien läpivientien kautta (mm. viemärin tarkastusluukut) on mahdollista päästä 
epäpuhtauksia sisäilmaan. Alapohjaan tehdyissä merkkiainekokeissa ei kuitenkaan havaittu ilmavuotoreittejä 
sisäilmaan. 

Sisäilmariskin aiheuttavat myös 1970-luvun ja uudempien rakennuksen osien väliset seinät, jotka ovat 
aikaisemmin toimineet ulkoseinärakenteina. Väliseinärakenteisiin on jätetty vanhat lämmöneristeet ja 
väliseinän alajuoksu kulkee lattiapintaa alempana. Mikrobinäytteiden perusteella eristeissä on mikrobikas-
vustoja. 

Mikrobivaurioituneita materiaaleja havaittiin myös 1970-luvun rakennusosan puurunkoisissa ja levyverhoil-
luissa hormikoteloissa, joista epäpuhtauksien ja hajujen pääsy sisäilmaan on ilmeistä hormien tiivistämättö-
mien liitoskohtien kautta. 

1970-luvulla rakennetun alueen ilmanvaihtokoneet ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Lisäksi 
ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus ja huollettavuus ovat huonoja ja järjestelmässä on mineraalivilla-
kuitulähteitä, joista voi aiheutua sisäilmahaittaa.  

Yhteenvetona todettakoon, että 1970-luvun rakennusosan rakenteiden ja teknisten järjestelmien kunto ovat 
niin heikkoja ja rakenneratkaisut ongelmallisia, ettei rakennuksen peruskorjaaminen ole taloudellisesti 
kannattavaa suhteessa rakennuksen purkamiseen ja uudisrakentamiseen.  
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1980-luvun osa  

1980-luvulla rakennetussa laajennusosassa on tehty muutostöitä vuonna 2014, jolloin mm. ilmanvaihto ja 
käyttövesijärjestelmiä on uusittu.  

Tämän osan merkittävimmät ongelmat liittyvät ulkoseinän ja perusmuurin kosteusrasitukseen ja 
vesikatteen huonoon kuntoon.  

Yläpohjan ontelolaatoissa havaittiin paikoin vesivuotojen aiheuttamia jälkiä, jotka ovat aiheutuneet katteen 
vuodoista. Vesikatteen bitumikermin pinnalta on poistettu singelikerros. Bitumikermin pinta on heikkokuntoi-
nen ja vesivuotojen riski on korkea. 

Maanpinta rakennuksen ulkopuolella on pääosin sisälattian pinnan tasalla, jolloin valesokkelirakenteessa 
oleva perusmuurin sisään ulottuva lämmöneriste on maanpinnan alapuolella. Lisäksi maanpinnan 
kallistukset rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perustusrakenteille 
maahan imeytyvien sadevesien vuoksi. Valesokkelirakenteessa on riskinä kosteuden kertyminen haitallises-
sa määrin lämmöneristetilan alaosaan.  

Tuulettuvaan alapohjatilaan on lisätty sepelikerros sekä pumppu pohjavedenpinnan alentamiseksi. 1980-
luvun alapohjatilassa on ollut havaintojen perusteella jätevesiviemärivuoto, mikä on osin tulvinut 2000-luvun 
osan puolelle ja jossa on havaittavissa vielä kuivunutta lietettä. Alapohjassa on havaittavissa avoin vesipinta, 
mikä aiheuttaa sisäilman kosteuden paikallista kohoamista veden pinnalta haihtuvan kosteuden vuoksi. 
Alapohjatilan kosteutta lisää myös muun sepelipinnan kosteus. Riskinä on kosteuden tiivistyminen 
rakenteiden pinnoille. 

Arviomme mukaan myös 1980-luvun rakennusosan korjausaste muodostuu niin korkeaksi, ettei rakennus-
osan peruskorjaaminen ole todennäköisesti taloudellisesti kannattavaa. 

1990-luvun osa 

1990-luvun osassa merkittävimmät sisäilmahaitan riskitekijät liittyvät alapohjatilasta sisäilmaan kulkeutuviin 
epäpuhtauksiin. Tuulettuvassa alapohjatilassa on havaintojen perusteella runsaasti rakennusjätteitä, 
joista osa on lahoamistilassa. Alapohjatilan sepelikerroksen päälle perusmuurien viereen asennettu hienoa 
hiekkaa oleva vastapenkka on osin sortunut ulkopuolisten vajovesien johdosta. Hiekka on levinnyt 
sepelikerroksen sekaan, jolloin sepelikerroksesta on tullut kapillaarista, eikä se estä kosteuden nousua 
maaperästä. Lisäksi vastapenkan paikallinen sortuminen aiheuttaa maanpinnan vajoamisriskin rakennuksen 
vierustalla puuttuvan tuennan vuoksi. 

Tässä rakennusosassa LVI-järjestelmät ovat tyydyttävässä tai hyvässä kunnossa.  

Tämän rakennusosan merkittävimmät korjaustarpeet ovat rakennusjätteiden poisto alapohjatilasta ja 
hiekkatäytön korvaaminen sepelillä. 

2000-luvun osa 

Uusimman 2000-luvulla rakennetun rakennuksen osan merkittävin rakennuksen kuntoon vaikuttava riski on 
ulkoseinän tiilijulkisivurakenteen alkaminen liian läheltä maanpinnan tasoa. Tästä on aiheutunut 
tiilimuurauksen alaosan kostumista roiskevedestä sekä riski lämmöneristeen alaosan kostumiselle. 
Maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, jolloin perustusrakenteisiin kohdistuu 
ylimääräistä kosteusrasitusta.  

Tuulettuvassa alapohjatilassa havaittiin vanhojen viemärivuotojen aiheuttamia lietekertymiä ryömintäti-
lassa, joita ei ole poistettu sepelikerroksen seasta. Alapohjan läpivientejä ja käyntiluukkuja ei ole kaikilta osin 
tiivistetty ja niissä havaittiin ilmavirtausta sisätiloihin päin, joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on 
todennäköistä.  
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2000-luvun rakennusosassa luokkatilat ovat ylipaineisia ulkoilmaan nähden, mikä johtuu tulo- ja 
poistoilmamäärien epätasapainosta. Luokkatilojen poistoilmapäätelaitteissa on erittäin runsasta pölykerty-
mää, mikä selittää havaittua poistoilmamäärien vajausta. Muuten ilmanvaihtojärjestelmä on hyvässä 
kunnossa. 

Tämän rakennusosan merkittävin korjaustarve on perusmuurin kosteusrasitustason alentaminen maanpintaa 
alentamalla. 

Mineraalivillakuidut 

Kaikissa rakennusosissa esiintyy mineraalivillakuituja kohonneina pitoisuuksina. Yhdeksän kymmenestä 
sisätilojen tasopinnoilta otetuista kuitunäytteistä ylitti asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Sisäilman 
mahdollisia kuitulähteitä ovat tuloilmajärjestelmän äänenvaimennusmateriaalit, alakattojen yläpuolisten 
tilojen suojaamattomat villaeristeet, ulko- ja väliseinien eristevillat sekä akustiikkalevyjen avonaiset 
villapinnat. Tuloilmakanavista otetuissa pölynkoostumusnäytteissä esiintyi mineraalivillakuituja. 


