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1 YLEISTIEDOT
Tutkimuskohde
Gesterbyn koulualue, rakennus C, liikuntasali
Gesterbynkaari 3
02400 Kirkkonummi

Tutkimuksen tilaaja
Kirkkonummen kunta
Ervastintie 4
02400 Kirkkonummi

Yhteyshenkilö: Benny Vilander, p. 040 8425412

Tehtävä
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mittauksin väistötilana toimivan liikuntasalin,
jonne on rakennettu neljä luokkatilaa, tämän hetkistä sisäilman laatua. Tiloihin ollaan
lisäämässä lähiaikoina tilaajan toimesta olosuhdemittalaitteet eikä jatkuvakestoisia olo-
suhdemittauksia sisältynyt tutkimuslaajuuteen.

Tutkimusajankohta
Kohteen tutkimukset tehtiin 22.8.2017. Koko rakennus oli tyhjillään tutkimuksen ajan ja
käyttäjät palasivat tiloihin tutkimusten päätyttyä.

Tutkimuksen tekijät
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Linnoitustie 5
02600 ESPOO

Titta Manninen (Rakennusterveysasiantuntija, mikrobiologi)
Terhi Markkula (Asiantuntija).

Projekti: RAFY1472
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2 LÄHTÖTIEDOT
Tutkittava rakennus C on yksikerroksinen (Kuva 1). Vanhimmat piirustukset ovat vuo-
delta 1968. Rakennuksen pinta-ala on arviolta 1000 m2. Rakennuksen kantavat raken-
teet ovat betonia, julkisivut ovat poltettua punaista tiiltä. Vesikatteena on bitumikermi-
kate. Liikuntasaliin on tehty vuonna 2016 lattiaremontti, jossa lattian pinnoite on uusittu.
Myös pääaulan viereiset WC-tilat (mm. pinnat, kalusteet ja lattiapäällysteet) on uusittu.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua liikuntasaliin tehdyissä väliai-
kaisissa luokkatiloissa. Liikuntasali on jaettu neljään luokkatilaan, joissa on opetuskäyt-
töä. Luokkatilat on erotettu toisistaan haitariväliseinällä sekä vanerirakenteisilla ser-
meillä, jotka eivät ulotu kattopintaan asti (kuva 2). Väistötiloina toimiminen johtuu ra-
kennus B:ssä todetuista sisäilmaongelmista, jonka johdosta rakennus B:n toimintaa on
siirretty väistötiloihin kuten liikuntasaliin.

Kuva 1. Kuvassa on esitetty Liikuntasalin (C-rakennus) sijainti muihin Gesterbyn kou-
lualueella sijaiseviin rakennuksiin nähden.

Kuva 2. Liikuntasali on jaettu kahtia korkealla haitariovella (keltainen nuoli ja keltainen
viiva pohjakuvassa) ja matalalla puurakenteisella sermillä (punainen nuoli ja punaiset
viivat pohjakuvassa).

A-rakennus

B-rakennus

C-rakennus
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT
Katselmointi ja pintakosteuskartoitus
Tilat katselmointiin aistinvaraisesti poikkeavien hajujen ja yleisen ilmanlaadun, sekä
kosteusvauriojälkien ja muiden sisäilmanlaatuun liittyvien tekijöiden osalta. Aistinva-
raisten havaintojen apuvälineenä käytettiin pintakosteusilmaisinta Gann Hydrotest
LB70 teleskooppipinta-anturi ja LG1 -lukulaiteyhdistelmää, asteikko 0-174.
Sisäilman mikrobianalyysi
Sisäilman elinkykyisten mikrobien pitoisuudet ja suvusto määritettiin akkreditoidussa
laboratoriossa STMa 545/2015 (asumisterveysasetus) mukaisella viljelyanalyysillä
Asumisterveysohjeen ja -oppaan (STM, 2003 ja Ympäristö ja terveys -lehti, 2009) oh-
jeistusten mukaisesti. Sisäilman mikrobinäytteiden tulosten analysointi sekä tulosten
tulkinta tehtiin Asumisterveysasetuksen (STMa 545/2015) ja sen soveltamisohjeen
(Valvira 2016) sekä Työterveyslaitoksen julkaisun Ohje työpaikkojen sisäilmasto-on-
gelmien selvittämiseen (2016) mukaisesti. Vuodenajasta johtuen, otettiin myös ulkoil-
man vertailunäyte.
Sisäilman mikrobinäytteenotossa käytetään kuusivaiheimpaktoria eli Andersen-ke-
räintä. Keräimeen imetään ilmaa 28,3 l/min 12-15 minuutin ajan. Keräimen avulla il-
masta saadaan kerättyä ilmassa leijuvat bakteerit sekä sieni-itiöt ja ilman sisältämä
elinkykyisten mikrobien määrä voidaan mitata. Ilmanäyte kuvaa tilannetta tutkitussa
tilassa näytteenottoajankohtana. Ilmanäytteen tulos on suuntaa-antava, eikä tuloksen
perusteella voida täysin luotettavasti poissulkea rakenteiden kosteus- ja mikrobivauri-
oiden mahdollisuutta. Tutkimustulos ilmoitetaan mikrobiryhmittäin muodossa pmy/m3.
Mikrobioni Oy:n analyysivastaus on esitetty liitteessä 1.

Sisäilman VOC-analyysi
Sisäilmasta kerättiin aktiivisella keräyksellä n. 10 l näyte VOC-analyysiin. Keräimenä
käytettiin Tenax TA-adsorptioputkia. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen labora-
toriossa kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmai-
sinta (TD-GC-MS). Laboratorio raportoi yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet ns. yhdis-
teen omalla vasteella määritettynä, sekä lisäksi ns. tolueenivasteella määritettynä, mi-
käli yhdisteen pitoisuus on lähellä asumisterveysasetuksessa (STMa 545/2015) yhdis-
teelle annettua toimenpiderajaa. Kaikki asetuksen toimenpiderajat on esitetty toluee-
nivasteella lasketuille pitoisuuksille. Yksittäisten yhdisteiden hajukynnyksen ylitykset
raportoitiin kirjallisuudesta kerätyn hajukynnystietokannan perusteella. Analyysivas-
taus on esitetty liitteessä 3.
Huonepölyanalyysit
Pölyn koostumuksen arvioimiseksi otettiin kaksi pintapölynäytettä tilojen yläpölyistä.
Pölyn koostumus analysoitiin Työterveyslaitoksella elektronimikroskopoinnilla. Analyy-
sissä nähdään esim. asbesti, mineraalivillakuidut, homeitiöt ja metalliepäpuhtaudet.
Analyysivastaus on esitetty liitteessä 2.

Sisäilmaolosuhteet
Luokkatiloista mitattiin sisäilman lämpötila ja kosteus Vaisalan HMP42-mittapäillä.
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4 SISÄILMAMITTAUKSET
4.1 Sisäilman lämpötila ja kosteus

Aistinvaraisesti arvioituna liikuntasalin sisäilma oli viileä ja raikas.

Olosuhteet mitattiin klo 9:00 ja 11:00 hetkellisinä mittauksina neljässä luokkahuo-
neessa (1-4) ja tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Luokkatilat on numeroitu kuvassa
3. Sisäilman lämpötilat olivat välillä +18,9°C…+19,5°C ja sisäilmasta mitatut suhteelli-
set kosteuspitoisuudet välillä 62,0%RH...66,7 %RH. Ulkoilman lämpötila oli noin +14
°C ja kosteuspitoisuus 90 %RH.
Taulukko 1. Sisäilman hetkelliset lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset luokka-
huoneissa 22.8.2017 klo 9. Taulukossa on esitetty lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH)
lisäksi ilman kosteussisällöt (abs).

Mittauskohta
Mittaustulos Abs.

anturi
nro t (°C) RH (%) (g/m3)

1 sisäilma H4 19,1 62,9 10,3
2 sisäilma H2 19,1 62,0 10,2
3 sisäilma H1 18,9 64,6 10,5
4 sisäilma H3 19,2 64,0 10,6
5 ulkoilma H1 14,4 90,2 11,1

Taulukko 2. Sisäilman hetkelliset lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset luokka-
huoneissa 22.8.2017 klo 11. Taulukossa on esitetty lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden
(RH) lisäksi ilman kosteussisällöt (abs).

Mittauskohta
Mittaustulos Abs.

anturi
nro t (°C) RH (%) (g/m3)

1 sisäilma H1 19,5 66,7 11,1
2 sisäilma H2 19,3 65,9 11,0
3 sisäilma H1 19,5 65,6 11,0
4 sisäilma H3 19,5 66,6 11,2

4.2 Huonepölyn koostumus
Kuvassa 3 on esitetty pyyhintäpölynäytteiden näytteenottokohdat. Pölyn koostumus
määritettiin kahdesta eri luokasta. Näytteet otettiin tilojen tasopinnoilta.

· Tila 2 / Pölynäyte 1 sisälsi tavanomaista huonepölyä
· Tila 3 / Pölynäyte 2 sisälsi tavanomaista huonepölyä.

Pölynäytteistä ei tunnistettu teollisia mineraalikuituja, siitepölyä, kiviaines- tai raken-
nusmateriaalipölyä, metallihiukkasia, asbestikuituja tai homeitiöitä.

4.3 Sisäilman mikrobimittaukset
Kuvissa 3 ja 4 on esitetty luokkatilojen sijainti ja näytteenottopaikat luokkatilassa. Li-
säksi ulkoilmasta kerättiin vertailunäyte.
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Kuva 3. Liikuntasali on jaettu neljään luokkatilaan (1-4). Keltaisella on merkitty haitari-
väliseinä ja punaisella vanerilevyrakenteiset sermit. Sisäilman VOC-mittauksen (VOC),
mikrobimittauksen (Mikrobinäyte) ja pyyhintäpölynäytteiden (Pöly1 ja Pöly2) ottopaikat
on esitetty kuvassa.

Kuvat 4 ja b. Sisäilman VOC-näytteenotto (kuva a) ja mikrobinäytteenotto (kuva b).

Analyysivastauksen perusteella on selkeästi nähtävissä ulkoilman merkittävä vaikutus
sisäilmanäytteessä. Sädesienipitoisuus sisäilmassa on hieman suurempi kuin ulkoil-
massa. Ns. sulan maan aikaan eli kevät-, kesä- ja syysaikaan ulkoilman mikrobivaih-
telut ovat verrattain suuret ja vaikeuttavat sisäilmanäytteen tulkintaa. Nyt mitatut tulok-
set ovat ainoastaan suuntaa-antavat.

Mikrobinäyte
VOC
Pöly1

1

2

3

4

a) b)

Pöly2



Mittausraportti 8 (12)
Gesterbyn koulualue, rakennus C,
liikuntasali
Sisäilmaselvitys
13.9.2017

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
ESPOO n LAPPEENRANTA n TAMPERE
+358 20 769 8698 n www.vahanen.com n Y-tunnus | 2725717-2

4.4 Sisäilman VOC-mittaus
Taulukossa 3 on esitetty kohteessa kerätyn VOC-yhdisteiden sisäilma-analyysin tulok-
set. Näytteenkeräykseen tutkimuksissa käytettiin Tenax TA-adsorbenttia. Taulukossa
3 tulokset on esitetty yhdisteen omalla vasteella laskettuina. Erikseen tolueeniekviva-
lentteina raportoidut yksittäiset pitoisuudet on esitetty taulukossa sulkujen sisällä. Haih-
tuvien orgaanisten yhdisteiden summakonsentraatiot (TVOC) on laskettu tolueeniekvi-
valentteina.

Tuloksia verrataan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 annettuihin
toimenpideraja-arvoihin sekä Työterveyslaitoksen käyttämiin viitearvoihin ”Työterveys-
laitos, Kooste toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasosta (rakennuksissa,
joissa on koneellinen ilmanvaihto), joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin,
27.2.2017”. Taulukon vihreä väri tarkoittaa TTL:n käyttämän viitearvon ylitystä ja har-
maa väri tarkoittaa tieteellisessä julkaisussa yhdisteelle raportoidun hajukynnyksen yli-
tystä.

Kaikille tutkituista näytteistä analysoiduille haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole kir-
jallisuudessa määritetty hajukynnystä. Analyyseissä mitattiin kuitenkin hajukynnyksen
ylittäviä yhdistepitoisuuksia, joten tutkitussa tilassa on selvästi mitattavia hajuja.
Taulukko 3. Tunnistettujen VOC-yhdisteiden sisäilma-analyysin tulokset.

Yhdiste VOC
liikuntasali
[μg/m3]

Aromaattiset hiilivedyt
tolueeni 2
m-/p-ksyleenit 1

Terpeenit ja niiden johdannaiset
α-pineeni 3
β-pineeni 0,8
limoneeni 1
3-kareeni 2

Alkoholit
etanoli 120 (9)
1-butanoli 1
2-etyyli-1-heksanoli 0,5
bentsyylialkoholi 4
propyleeniglykoli 20
fenoli 0,8

Alkoholi- ja fenolieetterit
tunnistamattomat alkoholieetterit 5

Aldehydit
n-pentanaali 1
n-heksanaali 4
n-nonanaali 0,6
bentsaldehydi 3

Esterit ja laktonit
n-butyyliasetaatti 0,9

Orgaaniset hapot
etikkahappo 18

Piiyhdisteet
dekametyylisyklopentasiloksaani 17
dodekametyylisykloheksasiloksaani 2
TVOC 70

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 mukaan haihtuvien orgaanisten yh-
disteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja huo-
neilmassa on 400 μg/m³. Vastaavasti yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolu-
eenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja-arvo huoneilmassa on 50 μg/m³.
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Yksittäisistä havaituista yhdisteistä STMa 545/2015:ssa on erikseen asetettu toimen-
pideraja-arvoksi 2-etyyli-1-heksanolille 10 μg/m³.

Analyysilaboratorion (TTL) suosituksen mukaan mittausepävarmuuden määrittämi-
sessä aktiivinäytteille käytetään ±19% mittausepävarmuutta. Mittausepävarmuus huo-
mioiden:

· liikuntasalin sisäilmanäytteen etanolipitoisuus on tolueeniekvivalenttina 7,3-
10,7 μg/m³ ja siten se alittaa STMa 545/2015:ssa sille asetetun toimenpideraja-
arvon 50 μg/m³.

Tutkitun tilan sisäilmanäytteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yksittäiset pitoisuu-
det ja niiden summakonsentraatio (TVOC) alittaa STMa 545/2015:ssa niille asetetut
toimenpideraja-arvot.

TTL:n käyttämät viitearvot ylittyvät seuraaville yhdisteille:

· bentsaldehydin viitearvo 2 μg/m³ ylittyi liikuntasalin sisäilmanäytteessä

· dekametyylisyklopentasiloksaanin viitearvo 10 μg/m³ ylittyi liikuntasalin sisäil-
manäytteessä

Bentsaldehydin pääasiallisiä lähteitä sisäilmaan ovat hajusteet sekä tupakan savu. De-
kametyylisyklopentasiloksaanin eli D5:n pääasiallisia lähteitä sisäilmaan ovat lakat ja
vahat.

Muutoin sisäilmanäytteestä analysoitiin pieniä pitoisuuksia tavanomaisia sisäilmassa
esiintyviä yhdisteitä. Haihtuvien yhdisteiden summakonsentraatio (TVOC) on tutki-
tussa tilassa normaalilla tasolla.

4.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Sisäilman lämpötila ja kosteus
Sisäilman lämpötila on keskeinen viihtyvyystekijä. Korkea lämpötila ja ulkoilman pit-
käaikaisempi pakkasjakso laskevat lämmityskausina sisäilman suhteellista kosteutta,
jolloin liiallinen kuivuus voi rasittaa ihoa ja hengityselimiä. Lisäksi korkea lämpötila lisää
materiaalien pinnoilta haihtuvien yhdisteiden määrää. Alhainen lämpötila taas voi olla
epämukavuustekijä käyttäjälle. Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoito-
paikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huonetilan lämpötilan tulee olla Sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan tervey-
dellisistä olosuhteista) mukaan lämmityskaudella +20 °C…+26 °C välillä. Lämmitys-
kauden ulkopuolella lämpötilan tulee olla +20 °C…+30 °C välillä.

Sisäilmasta mitatut lämpötilat olivat hieman alhaisia. Suosittelemme lisäämään sisäil-
man lämpötilaa, mikäli käyttäjät kokevat sen liian kylmäksi. Sisäilman kosteuspitoisuu-
det olivat tavanomaisia vuodenaikaan nähden.

Huoneilman suhteellisen kosteuspitoisuuden suosituksena pidetään noin 20…60 %RH
kosteuspitoisuutta. Tämän saavuttaminen ei ole aina mahdollista, sillä sisäilman suh-
teellinen kosteus määräytyy suurelta osin ulkoilman kosteuden mukaan, kun rakennuk-
sessa ei ole kostutusta. Kesällä ja alkusyksystä ulkoilman kosteuspitoisuus on kor-
keimmillaan, kun taas talvella sisäilman suhteellinen kosteus on Suomessa alhainen,
mikä kuivattaa limakalvoja ja voi aiheuttaa ärsytysoireita. Mittausajankohtana sisäil-
man kosteuspitoisuus oli suositusten mukainen.



Mittausraportti 10 (12)
Gesterbyn koulualue, rakennus C,
liikuntasali
Sisäilmaselvitys
13.9.2017

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
ESPOO n LAPPEENRANTA n TAMPERE
+358 20 769 8698 n www.vahanen.com n Y-tunnus | 2725717-2

Pölyn koostumus
Tiloista kerätyt pölynäytteet sisälsivät tavanomaista huonepölyä. Pölyjen siivoamisesta
tulee huolehtia säännöllisesti. Pöly liikkuu ilmavirtausten mukana. Voimakkaat ilmavir-
taukset kierrättävät pölyistä sisäilmaa, joka voi ärsyttää silmiä ja limakalvoja.

Sisäilman mikrobipitoisuus
Sisäilmanäytteessä havaittiin selkeästi ulkoilman vaikutus. Kesäaikana poikkeamien
havaitseminen on talviaikaa epäluotettavampaa. Näytteiden kokonaispitoisuudet ovat
useimmiten suuremmat johtuen ulkoilman mikrobeista (esim. oppilaiden liikkuminen
ulkoa sisälle). Nyt mitatut tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavat. Uusintanäytteet
voidaan ottaa talviaikaan, jolloin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat pienimmillään.

Lisäksi tulee huomioida, että pelkästään ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perus-
teella ei voida poissulkea rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta. Toisaalta myös
ilman mikrobipitoisuuden lisäksi on oltava muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä,
kuten kosteus- tai lahovaurio tai aistinvaraisesti todettu ja tarvittaessa materiaali- tai
pintanäytteistä analyysillä varmistettu mikrobikasvu.
Sisäilman VOC
Tutkitun tilan sisäilmanäytteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yksittäiset pitoisuu-
det ja niiden summakonsentraatio (TVOC) alittaa STMa 545/2015:ssa niille asetetut
toimenpideraja-arvot ollen näin normaalilla tasolla. Toimenpidetarvetta ei ole.

5 MUUT HAVAINNOT
5.1 Havainnot

Rakennuksessa C tehtiin pintakosteuskartoitus. Pintakosteusilmaisimen lukemat vaih-
telivat pääasiassa välillä 55…65. Pintakosteusilmaisimella todettiin kahdessa paikassa
hieman kohonneita lukemia. Toinen sijaitsi ulko-oven vieressä ulkoseinän alaosassa
(kuva 5a), jossa pintakosteusilmaisimen lukema oli tilliseinän alaosassa 88 (ylempänä
57). Toinen kohta oli kuntosalin takana olevassa pienen pukuhuoneen suihkutilan lat-
tiassa (kuva 5b), jossa pintakosteusilmaisimen lukema oli 84 (muualla 55-65). Lattian
vedeneristeenä on märkätilan muovimatto. Kohdassa oli myös kopoa, eli vedeneriste
on irti alustasta.

Kuvat 5 a ja b. Rakennuksessa havaittiin kaksi hieman kohonnutta pintakosteusilmai-
simen lukemaa. Eteisessä (a) ja kuntosalin suihkutilassa (b). Eteisen maton alla ei ha-
vaittu vaurioitumista eikä kohdassa ollut mikrobiperäistä hajua.

a) b)
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Kuntosalin ja eteistilan vinyylilaattalattiat sisältävät asbestia (Tutkimusselostus, Haitta-
ainetutkimus, 20.1.2017, Vahanen Rakennusfysiikka Oy). Eteistilan ja liikuntasalin kyn-
nyksen kohdalla ollut rikkoontunut pinta oli pinnoitettu ehjäksi. Kuntosalissa havaittiin
pinnoittamattomia, rikkoontuneita vinyylilaattapintoja (kuva 6), jotka on suositeltavaa
paikata.

Kuvat 6 a ja b. Kuntosalissa on pinnoittamattomia, rikkoontuneita vinyylilaattapintoja.

Remontoitujen WC-tilojen edustalla on tiivistämätön lattialuukku (kuva 7).

Kuvat 7 a ja b. WC-tilojen edessä on tiivistämätön lattialuukku (a), jonka sisällä on
vähäisiä epäpuhtauksia kuten pölyä (b). Luukusta havaittiin ummehtunutta hajua.

Luokissa koetaan käyttäjien mukaan jonkin verran meluhaittaa, sillä luokkatiloja erot-
tavat puolikorkeat sermit eivät estä äänien siirtymistä luokkatilasta toiseen.

5.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Kohonneet pintakosteuslukemat olivat hyvin paikallisia, eikä ulkoisia merkkejä kosteu-
den aiheuttamista vaurioista havaittu. Kuntosalin takana olevassa suihkutilassa lattian
vedeneriste on irti alustasta, joten vedeneristeen alle on todennäköisesti kulkeutunut
kosteutta. Suihku vaikutti olevan vähäisellä käytöllä. Mikäli suihkutila halutaan ottaa
käyttöön, tulee rakenteen kosteuspitoisuudet selvittää tarkemmin rakennekosteusmit-
tauksin ja tarvittaessa kuivattaa rakenteita ennen uuden vedeneristeen asentamista.

Kuntosalin rikkinäisille vinyylilaatoille suositellaan paikkakorjausta esimerkiksi juotetta-
valla muovimattokorjausmassalla. Kuntosalin ja eteistilan lattiapäällysteiden kuntoa tu-
lee seurata ja jos niissä ilmenee uusia pintaosien rikkoontumisia, suositellaan ne kor-
jattavaksi.

a) b)

a) b)
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Tiivistämättömän lattialuukun kautta voi sisäilmaan kulkeutua epäpuhtauksia. Kansi
suositellaan vaihtamaan kaasutiiviksi viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhtey-
dessä. Väliaikaisesti kannen ilmatiiviyttä voi parantaa esimerkiksi liimaamalla kansi
kiinni joustavalla tiivistysmassalla.

Matala puusermi luokkatilojen välissä ei estä äänien kantautumista luokkatilojen välillä
mikä ajoittain häiritsee opetusta. Tilojen välisen ääneneristävyyden parantaminen il-
man sermien korottamista kattopintaan asti on mahdotonta. Kaiuntaa voi yrittää vähen-
tää pehmeillä akustoivilla pintamateriaaleilla, jotka imevät ääntä.

6 YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMENPIDE-
EHDOTUKSISTA

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää väistötilana toimivan liikuntasalin tämän het-
kistä sisäilman laatua. Sali on jaettu neljään luokkatilaan, joissa on opetuskäyttöä. Teh-
tyjen mittausten perusteella sisäilman VOC-pitoisuudet ovat matalat eikä toimenpide-
tarvetta ole. Sisäilman olosuhteet olivat hetkellisissä mittauksissa tavanomaisella ta-
solla ja vuodenajalle tyypilliset. Lämpötila oli mittaushetkellä hieman matala, joten tal-
vikaudella saattaa lämpötilan nostamiselle olla tarvetta. Jos viileyttä ilmenee, suositte-
lemme myös tarkastamaan ilmanvaihtojärjestelmän ja tuloilman lämpötilan. Pölynäyt-
teet koostuivat tavanomaisesta huonepölystä. Sisäilman mikrobinäytteenotossa näkyi
ulkoilman vaikutus, minkä vuoksi tulokset ovat suuntaa-antavat. Näytteenotto voidaan
haluttaessa uusia talvikaudella, jolloin ulkoilman vaikutusta ei ole. Väistötilassa ei ha-
vaittu mittauksissa sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä.

Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

· Kuntosalin rikkinäisten vinyylilaattojen paikkaus.
· WC-tilojen yhteydessä olevan lattialuukun tiivistäminen kaasutiiviiksi
· Kuntosalin takana olevan suihkutilan korjaaminen tilan jatkokäyttö huomioiden

Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Espoossa 13.9.2017 Tarkastanut:

Terhi Markkula, RI AMK Katariina Laine, DI,
Asiantuntija Rakennusterveysasiantuntija

Liitteet Liite 1. Sisäilman mikrobinäyte, IA2017-278,Mikrobioni Oy 5.9.2017.
Liite 2.  Pölyn koostumus, Analyysivastaus 362501, Työterveyslaitos 25.8.2017.
Liite 3. Sisäilman VOC-analyysi, Analyysivastaus 362034, Työterveyslaitos
24.8.2017.






















