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1 Yleistiedot 

Tutkimuskohde 

Gesterbyn koulualue, rakennus B, Winellska skolan, ala-aste 
Gesterbynkaari 3 
02400 Kirkkonummi 

Tutkimuksen tilaaja 

Kirkkonummen kunta, Tilahallinto 
Ervastintie 4 
02400 Kirkkonummi 
 
Yhteyshenkilö: Kari Kyytsönen, kari.kyytsonen@kirkkonummi.fi 

Tehtävä 

Gesterbyn koulun B-rakennukseen (Winellska skolan, ala-aste) on suunnitteilla perus-
korjaushanke. Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ais-
tinvaraisten menetelmien, mittausten, rakenneavausten ja materiaalinäytteiden analy-
soinnin avulla rakenteiden tämänhetkinen kunto ja määrittää rakenteet, jotka on perus-
korjauksen yhteydessä korjattava. Lisäksi selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmän kuituläh-
teitä ja korjaustarvetta. Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin lisäksi rakennuksen sisäil-
man laatuun vaikuttavia tekijöitä. LVS- ja RAU- tutkimukset eivät sisältyneet tutkimus-
laajuuteen. Kohteessa tehtiin erillinen haitta-ainetutkimus, josta laaditaan erillinen ra-
portti. 

Jatkotoimenpide-ehdotusten tehtävänä on ohjata kohteen korjaustöiden suunnittelua 
korjauksen laajuuden määrittämisessä ja korjausmenetelmien valinnassa. 

Tutkimusajankohta  

Tutkimukset kohteessa tehtiin 17.-19.10.2016, 24.10.2016, 1.11.2016 ja 5.11.2016. 
Olosuhteiden seurantamittauksia tehtiin 17.10.–1.11.2016. 

Tutkimuksen tekijät  

Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 
 
Titta Manninen, titta.manninen@vahanen.com 
Terhi Markkula 
Unto Kovanen 
 
Projekti RAFY763  

mailto:titta.manninen@vahanen.com
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2 Tiivistelmä 

Tehdyillä tutkimuksilla on voitu selvittää Gesterbyn koulukeskuksen B-rakennuksen ra-
kenteiden kuntoa ja korjaustarvetta tulevaa peruskorjausta varten sekä tämän hetkistä 
sisäilman laatua. Merkittävimmät havainnot ja toimenpide-ehdotukset on esitetty tässä 
kappaleessa ja muut toimenpide-ehdotukset on esitetty kootusti luvussa 12. 

Rakennuksen sade- ja sulamisvesien poistumisen varmistamiseksi peruskorjauksen 
yhteydessä uusitaan kaikki salaojat riittävän syvälle ja perusmuurien ulkopuolista ve-
deneristystä ja lämmöneristystä parannetaan. Samalla maapinta muotoillaan siten, että 
se on rakennuksesta poispäin viettävä ja lisätään sadevesikaivoja. 

Rakennuksen ryömintätilassa on ylimääräistä kosteustuottoa ja se on paikoin heikko-
kuntoinen. Peruskorjauksessa ryömintätilojen tuuletusta lisätään, ryömintätiloista pois-
tetaan irtain ja orgaaninen materiaali, maanpintaa muotoillaan ja kosteustuottoa vähen-
netään esimerkiksi sepelöinnillä. 

Laajennusosan alapohjaan on kohdistunut ylimääräistä kosteusrasitusta rakennuksen 
länsipuolen maanvastaisella alueella sekä vanhan keittiön kohdalla, johtuen vanhoista 
kosteista kaukalorakenteista. Länsipuolella ylimääräistä kosteusrasitusta on aiheutta-
nut toimimaton sala-ojapumppu, joka on nyt korjattu. Suosittelemme uusimaan kaikkien 
alapohjien (maanvastaiset ja ryömintätila) lattiapäällysteet peruskorjauksen yhtey-
dessä. Myös välipohjien kuluneet lattiapäällysteet suositellaan uusittavaksi. Osa lattia-
päällysteistä sisältää asbestia. 

Ulkoseinien mineraalivillaeristeissä on paikallisia mikrobivaurioita, jotka liittyvät vesi- tai 
säärasitukseen. Peruskorjauksessa suositellaan parantamaan julkisivun vedenpitä-
vyyttä sekä parantamaan ulkovaipparakenteiden sisäkuoren tiiviyttä ulkoseinän eriste-
tilan epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi sisätilaan. Luokkatilan B130 sisäkuori 
suositellaan tiivistämään jo ennen peruskorjausta tilassa koetun sisäilmahaitan ja tut-
kimustulosten perusteella. Rakennuksessa on uusittujen ikkunoiden lisäksi vanhoja ik-
kunoita, jotka suositellaan uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. Samalla laajen-
nusosan vesipellit tulee uusia. Jo uusistut ikkunat eivät vaadi toimenpiteitä. 

Laajennusosan bitumikermikaton peruskorjaus on ajankohtainen noin 5-10 vuoden 
päästä, alkuperäisen osan uusittu vesikate on hyväkuntoinen eikä vaadi toimenpiteitä.  

Ilmanvaihtokoneet ovat käyttöikänsä päässä ja kanavistoon sekä sisäilmaan kulkeutuu 
mineraalivillakuituja. Koneissa oli myös merkittäviä huoltotarpeita. Havaintojemme mu-
kaan ilmamäärissä ja ilmajaossa on puutteita ja rakennuksen painesuhteet ovat epäta-
sapainossa. 

Merkittävimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät tällä hetkellä ovat ilmanvaihdon 
puutteet, pöly, mineraalivillakuidut ja rakenteiden epätiiveyskohtien kautta mahdolli-
sesti kulkeutuvat epäpuhtaudet. 

Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunni-
telma. Korjauksista päätetään raportin valmistumisen jälkeen ja korjaukset vaativat eril-
listä suunnittelua. 
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3 Lähtötiedot ja kohteen kuvaus 

Tutkimuksen kohteena oleva ala-aste koostuu kahdesta eri aikaan rakennetusta 
osasta. Kaksikerroksinen, alkuperäinen osa on valmistunut v. 1968 (tekstissä ”vanha 
osa”) ja yksikerroksinen laajennososa (tekstissä ”laajennososa”) rakennuksen etelä-
päädyssä v. 1986. Rakennuksen koko on tilaajalta saadun tiedon mukaan 2677 bm2 / 
8820 m3. Rakennus on betoni/tiilirakenteinen, julkisivu on puhtaaksi muurattua tiiltä.  
Vesikatteena on bitumikermikate. Rakennuksen alkuperäisellä osalla on ryömintätila, 
jonne on ajoittain kertynyt vettä. Ryömintätilaa on kunnostettu kesällä 2016. Samassa 
yhteydessä on uusittu salaojitusta, sokkelin kosteuseristystä ja pumppu rakennuksen 
eteläpäätyyn. Pannuhuoneen putkikanaalin ilmayhteyksiä on suunniteltu parannetta-
vaksi lähiaikoina, käytävällä sijaitsevat putkikanaalin huoltoluukut on tiivistetty. Osassa 
luokkatiloja on tehty pintaremonttia 2000-luvulla, kun keittiötilat on muutettu luokkati-
loiksi, mutta pääosin pinnat ovat alkuperäiset. Ikkunat on uusittu alkuperäiselle osalle. 
Sisätiloissa on ollut patterivuotoja ja kattovuotoja, jotka on korjattu. Ainakin neljässä 
luokkatilassa (138, 212, 217 ja 218) on ollut heikentyneeseen sisäilman laatuun viit-
taavaa oireilua, kuten silmien ja limakalvojen ärsytysoireita. Käyttäjät kokevat sisäil-
man tunkkaiseksi. 

Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja lisäksi osassa luokissa on luok-
kakohtaisia ilmanvaihtolaitteita. 

Tutkimusta tehtäessä ja tätä tutkimusselostusta laadittaessa on ollut käytettävissä seu-
raavat lähtötiedot: 

 Muistio + valokuvaliite, Tilahallinto, 19.9.2016 

 Mittausraportti, WD-kuivaus, Winellska Skola B-rakennus alapohja, 18.5.2016 

 Winellska skolan, Liikuntasali, Rakenneavaukset, materiaalinäytteet ja kosteusmit-
taukset, Gesterbynkaari 3, Kirkkonummi, Sisäilmainsinöörit, 24.2.2016 

 Sisäilmaselvitykset, Gesterbyn koulu, Ruotsinkielinen koulu (B-talo), ja liikuntasali, 
Vilhokummuntie 4, Kirkkonummi, Sisäilmainsinöörit, 30.4.2015 

 Alkuperäisiä (1968 osa) ja uudempia (eteläpäädyn laajennos, 1986) rakennepii-
rustuksia ja leikkauksia, Kirkkonummen kunnan arkisto 

 

4 Tutkimusvälineet ja -menetelmät 

Aistinvaraiset havainnot ja lattiapäällysteen pinnan pintakosteuskartoitus tehtiin kai-
kissa tiloissa. Lisäksi mitattiin ensimmäisen kerroksen ulkoseinälinjojen alaosat, kan-
tavien betoniväliseinien alaosat sekä näkyvät vauriojäljet. Kartoitus tehtiin pintakosteu-
silmaisinta GANN Gann Hydromette LB70+LG1 apuna käyttäen. Pintakosteusilmaisi-
men antama lukema riippuu rakenteen kosteuden lisäksi mm. materiaalin tiheydestä 
sekä pinnan epätasaisuudesta ja puhtaudesta. Pintakosteusilmaisin kuvaa rakenteen 
kosteuspitoisuutta enimmillään 2…3 cm:n syvyydelle asti. Pintakosteusilmaisin reagoi 
kosteuden lisäksi myös rakenteessa oleviin erilaisiin metalliesineisiin sekä tasoitteiden 
ja muiden pinnoitemateriaalien sähköä johtaviin ominaisuuksiin. Käytetyn pintakosteu-
silmaisimen asteikko oli 0-150. 

Pintakosteuskartoituksessa kohonneeksi havaitut kohdat tarkistusmitattiin viiltomit-
tausmenetelmällä eli lattiapinnoitteiden alta mitattiin ilman suhteellinen kosteus ja läm-
pötila Vaisala Oy:n HMP42 mittapäällä. Mittaus tehtiin asentamalla mittapää lattiapääl-
lysteen alle viillon kautta. Viilto tiivistettiin ja mittapään annettiin tasaantua vähintään 
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15 min, minkä jälkeen tulokset luettiin HMI41 näyttölaitteella. Mittauksen jälkeen viilto-
kohdat peitettiin alumiiniteipillä teippaamalla. Mittauksissa käytettyjen Vaisala Oyj:n 
valmistamien HMP42-mittapäiden tarkkuus on suhteellisen kosteuden osalta vähin-
tään ±3 % RH ja mittapäät kalibroidaan 4 kk välein Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n 
kalibrointijärjestelmällä. 

Puun kosteuspitoisuutta mitattiin Testo 606-1 –piikkimittarilla. 

Rakenteiden ilmatiiviyttä tutkittiin Sensistor 9012 WRS merkkiaineanalysaattorilla. 
Merkkiainekokeet tehtiin ohjekortin RT-14-11197 Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu 
merkkiainekokein mukaisesti. Merkkiainekokeessa laskettiin kaasua (5 % H2 + 95 % 
N2) ulkoseinä- ja alapohjarakenteen eristetilaan. Analysaattorilla tutkittiin, virtaako kaa-
sua rakenteiden liittymien kautta huonetiloihin. Tutkimuksen aikana sisäilma oli noin 10 
Pa alipaineinen ulkoseinä- tai alapohjarakenteen eristetilaan verrattuna. Alipaineisuus 
varmistettiin Testo 512 paine-eromittarilla. Alapohjan merkkiainekokeen aikaista alipai-
neistusta tehostettiin peittämällä tuloilmaventtiilit mittauksen ajaksi.  

Hetkellisesti ilmavirtauksia ja niiden suuntia tarkasteltiin Regin-merkkisavun avulla.  

Radonpitoisuutta mitattiin kahden viikon seurantamittauksella Ramon 2.2-radonmoni-
toreilla.  

Sisä- ja ulkoilman välisiä paine-eroja mitattiin noin kahden viikon ajan käyttäen Dwyer 
Magnesense ja Tinytag Plus mittalaite – tiedonkerääjäyhdistelmiä. Lisäksi mitattiin si-
säilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta noin kahden viikon 
ajan käyttäen Testo 174-mittalaite-tiedonkerääjiä ja Sensor Air –laitetta. 

Rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin. Mikrobianalyysit 
tehtiin akkreditoidussa laboratoriossa (Mikrobioni Oy). Analyysivastaus on esitetty liit-
teessä 1.  

Pintapölynäytteet kerättiin kokoomanäytteenä. Pölynäytteistä analysoitiin pölyn koos-
tumus elektronimikroskoopilla Työterveyslaitoksella Helsingissä. Analyysissä nähdään 
esim. asbesti, mineraalivillakuidut, homeitiöt ja metalliepäpuhtaudet. Analyysivastaus 
on esitetty liitteessä 2. 

Huoneista otettiin kahden viikon pölylaskeumasta geeliteippinäytteitä, joista määritel-
tiin valomikroskoopin avulla teollisten mineraalikuitujen mahdollista kuitukertymää. Ti-
lojen puhtautta ja pölyttömyyttä tarkasteltiin aistinvaraisesti. Analyysivastaus on esi-

tetty liitteessä 3. 

Sisäilman VOC-yhdisteet kerättiin Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan ja analysoitiin 
Työterveyslaitoksella. Analyysivastaus on liitteenä 4.  Tilojen käyttäjiä ohjeistettiin en-
nen sisäilmamittausta huomioitavista asioista, kuten hajusteiden käytöstä. Tilat olivat 
tyhjillään mittausten aikana. 

Salaojajärjestelmää tutkittiin otosmaisesti tarkastuskaivoja avaamalla ja vertaamalla 
havaintoja suunnitelmiin. Salaojien juoksupintojen korkeusasemia mitattiin suhteessa 
tarkastuskaivon kanteen ja rakennuksen sokkeliin.  

Rakennusvieret, julkisivut, ryömintätilat, vesikatto ja ilmanvaihdon kuitulähteet tutkittiin 
pääosin aistinvaraisesti. 
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5 Piha-alueet  

B-rakennuksen (kuva 1) pohjoissivulla on kulkuväylä (sisäänkäynti), itäpuolella 
leikkipiha ja etelä- ja länsisivulla parkkialueet. Itäpuolella pihaa on asfaltoitu. 

 

 

Kuva 1. Tutkittava B-rakennus on kaksiosainen ja on esitetty kuvan yläosassa pu-
naisilla nuolilla. Alkuperäinen kaksikerroksinen osa on rakennettu 1968 ja yksikerrok-
sinen eteläpäädyn laajennososa 1986. 

5.1. Havainnot 

Piha-alueita ja sala-ojia koskevia havaintoja on esitetty alla olevissa kuvissa 2-9. Ra-
kennuksen patolevy on asennettu vain läntiselle ulkoseinälinjalle (kuvat 2, 6 ja 7). 

 

 

B-rakennus, 1968 osa 

A-rakennus 

P 

B-rakennus, 1986 osa 

Liikuntasali 
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Kuva 2. Rakennuksen länsisivulla maa viettää ajoväylältä ja parkkialueelta rakennuk-
seen päin. Maa on osin asfaltoitu ja osin nurmea. Läntisen ulkoseinälinjan keskivai-
heilla aistittiin mikrobiperäistä hajua ilmeisesti ryömintätilan tuuletusputkien kautta. 
Sokkelivierillä on sepeliä tai mursketta. Perusmuuria vasten on sokkelilevy (ei muu-
alla), joka on kiinnittämättä yläreunasta. Perusmuurissa on lyhyin välein, n. 40−50 cm, 
pystysuuntaisia halkeamia ja paikoin rakenneteräksiä on esillä. 
 

 
    

  
 

Kuvat 3 a-c. Pohjoisella lyhyellä ulkoseinälinjalla maa on kumpareinen, maa-aines on 
multaa ja ulko-oven vieressä kasvaa puu. Kulkuluukku L2 pohjoiseen ryömintätilaan 
on merkitty punaisella nuolella. Sokkelissa on paikallista pintahalkeilua (b) ja maalipin-
nan hilseilyä luukun yläpuolella (c). 
 

a b 

c 
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Kuva 4. Itäisellä pitkällä ulkoseinälinjalla, jossa sisäänkäyntikatokset sijaitsevat, raken-
nusvieri on asfaltoitu ja maanpinta on tasainen. Asfaltti on pinnaltaan halkeillut ja kuop-
painen. Rakennusvierillä ei ole kallistuksia ja vettä lammikoituu. Pihalla on muutama 
sadevesikaivo, joihin pintavedet eivät kunnolla ohjaudu. Asfaltti on kutistunut ja raken-
nuksen vierellä on rako, jossa kasvaa kasvillisuutta. 
 

  
Kuva 5 a ja b. Eteläpäädyssä laajennusosan ympärillä on rakennusta kohti viettävää 
maanpintaa, joka on osin nurmea, asfalttia ja sepeliä.  
 
Tilaajalta saadun tiedon mukaan salaojapumppu on uusittu rakennuksen laajennos-
osan päädyssä eli eteläsivulla. Sieltä pumppukaivoa ei havaittu. Salaojia on paikoin 
kunnostettu, ilmeisesti rakennuksen etelä- ja länsiseinustoilla.  

Salaojien tarkastuskaivoja on merkitty asemapiirrokseen. Niiden sijainti poikkeaa to-
dellisuudesta ja osa merkityistä kaivoista ei ole esillä. Sokkelin korkeus on n. 20 cm 
lattiapintaa ylempänä. 

Alkuperäisen osan länsisivulla on uusittua salaojajärjestelmää 2/3-osalla länsisivua, 
jossa kaivot ovat muovisia ja salaojaputket muovisia tuplaputkia, ulkoputki on musta. 
B2-portaan kohdalla on muovikaivossa perusvesipumppaamo, johon tulevan salaojan 
juoksupinta on n. 230 cm sokkelista. Pohjoispäädyn luoteiskulmalla salaojan juoksu-
pinta on n. 205 cm sokkelista. Länsisivun loppuosalla lounaiskulman tarkastuskaivot 
ovat vanhoja ja niissä on valurautaiset neliökannet, joten myös salaojat ovat todennä-
köiesti alkuperäisiä eli vuodelta 1968.  

Eteläpäädyssä olevan v. 1986 laajennusosan sivuilla on betonirenkaista tehdyt sala-
ojakaivot, joissa on pyöreät valurautakannet. Eteläsivun lounaiskulman kaivossa län-
sisivun suuntaan on vaalea peltosalaojaputki ja eteläsivun suuntaan musta tuplaputki. 
Salaojan juoksupinta on n. 160 cm sokkelista. Eteläsivun kaakkoiskulmalla olevassa 

a b 
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kaivossa on eteläsivun suuntainen musta tuplaputki ja itäsivun suuntaan vaalea pelto-
salaojaputki. Salaojan juoksupinta on n. 145 cm sokkelista. Itäsivulla on keskellä laa-
jennusosaa salaojakaivo, johon salaoja päättyy ja sen juoksupinta on arviolta hieman 
nurkalla olevaa salaojaa ylempänä.  

Alkuperäisen osan itäsivulla on salaojan tarkastuskaivo B2-sisäänkäynnin lähellä. 
Kaivo on betonirengas, jossa on valurautainen neliökansi. Kaivossa on alkuperäiset 
tiiliruukkusalaojat itäsivun suuntaan. Salaojan juoksupinta on n. 90 cm sokkelista. Sa-
laoja oli sortunut ja sen sisällä on hienoa hiekkaa. Itäsivun koilliskulmalla on toinen 
betonirenkaista tehty tarkastuskaivo. Siinä on tiiliruukkusalaojat itäsivun ja pohjoispää-
dyn suuntaan ja vanha valurautainen purkuviemäri lähtee koilliseen. Salaojan juoksu-
pinta on sokkelista n. 220 cm. Pohjoispäädyn portaiden alla on vanha valurautakanti-
nen salaojakaivo, jonka kantta ei saatu auki. 

  
Kuva 6. Uusittu salaojan tarkastuskaivo pohjoispäädyn luoteisnurkalla. Kuvassa näkyy 
länsisivun patolevy. 
 

  
Kuvat 7 a ja b. Perusvesikaivo länsisivulla B2-portaan kohdalla (a). Perusvesikaivossa 
on pumppu ja sen käynnistyskelluke sekä mustia tuplasalaojaputkia (b).  
 

a b 
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Kuvat 8 a ja b. Salaojan tarkastuskaivo laajennusosan lounaiskulmalla (a). Lounais-
kulman kaivossa on länsisivun suuntaan vanha v. 1986 peltosalaoja ja eteläsivun suun-
tainen musta tuplasalaoja (b). Sokkelista juoksupintaan on n. 160 cm. 
 

  
Kuvat 9 a ja b. Valurautakantinen alkuperäinen (1968) salaojan tarkastuskaivo itäsi-
vun B2-sisäänkäynnin eteläpuolella (a). Itäsivun salaojat ovat alkuperäisiä tiiliruukku-
salaojia ja niissä on sortumia ja hiekka tukkii putken (b).  

 

5.2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Pintamaan muotoilu ohjaa sade- ja sulamisvesiä rakennusvierille, josta ne vajoavat 
edelleen perustuksiin ja alapohjan ryömintätilaan. Itäsivun piha-alueilla sade- ja sula-
misvedet imeytyvät maaperään, koska ne eivät ohjaudu sadevesikaivoihin puutteellis-
ten kallistusten takia. Itäsivulla olevat tiiliruukkusalaojat eivät ole enää toimintakuntoi-
sia ja ne ovat liian ylhäällä kuivattaakseen perustuksia. Länsisivulla olevat salaojat ei-
vät muodosta yhdessä toimivaa kuivatusjärjestelmää ja todennäköisesti vanhojen sa-
laojien ympärillä olevat täyttömaat ovat jo osin tukkineet salaojia tai ainakin heikentä-
neet niiden toimintaa.  

Läntiselle ulkoseinälinjalle asennettu patolevy toimii sokkelin ulkopuolisena vedeneris-
tyksenä. Muilla alueilla ei ole ulkopuolista vedeneristystä ja tällä alueella perustusra-
kenteisiin kohdistuu suurempi kosteusrasitus. 
 

Piha-alueilla tehdään peruskorjaus, jossa uusitaan kaikki salaojat riittävän syvälle ja 
asennetaan perusmuureihin, (joissa sitä ei ole) ulkopuolinen vedeneristys, sepelöinti 
rakennusvierelle ja sokkeli lämmöneristetään ulkopuolelta. Myös rakennuksen alle 
asennetaan salaoja, sillä saviperäisen maan kautta nousee vettä ryömintätilaan. Pe-
rusmuurien paikalliset pintahalkeamat korjataan (kpl 7). Pihan pintarakenteita uusitaan 

a b 

a b 
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ja muotoillaan maanpinta siten, että pintavedet ohjautuvat poispäin rakennuksesta. Sa-
malla rakennuksen ja asfaltoinnin väliset raot paikataan. Pihalle lisätään sadevesikai-
voja ja pohjoispäädyn puu kaadetaan.  

 

6 Alapohja 

6.1 Rakenne  

Rakennuksen alapohja on osin maanvastainen, lämmöneristeellä varustettu teräsbe-
tonilaatta ja osin ryömintätilallinen. Ryömintätilallisella osalla on alalaattapalkisto ja 
käytävän alapuolella kulkee putkikanaali. 

Alapohjarakenteiden tarkastelukohdat on esitetty kuvassa 10.  

 
Kuva 10. Rakennuksen B alapohjarakenne muodostuu alkuperäisestä ryömintätilalli-
sesta osasta (keltainen rajaus) sekä uudemmasta 1986 valmistuneesta maanvastai-
sesta osasta (sininen rajaus). Alapohjarakenteen rakenneavauksia tehtiin kaikkiaan 
neljä: RAK 2 maanvastaiselle osalle ja RAK 1, RAK 3 ja RAK 4 ryömintätilalliselle 
osalle. Rakenne tarkastettiin putkikanaalin molemmin puolin, sekä entisen keittiön (tila 
B113) kohdalta.  Ryömintätilallisen osan tilajakoa on muutettu vuonna 2000, jolloin alu-
een pintamateriaaleja on uusittu (punaisen rajauksen vasemmalla puolella).   

Kuvissa 11-13 on esitetty alapohjarakenteet piirustuksista ja rakenneavauksista tar-
kasteltuna. 
 
 
 
 

Vuoden 2000 muutostyöalueen raja.  
RAK5 
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 muovimatto ~ 2 mm 

 tasoite + betoni ~ 100 mm 

 tasaushiekka ~ 20 mm 

 tervapaperi 

 solupolystyreenieriste ~ 100 mm 

 hieno hiekka 
 

Kuvat 11 a ja b. Maanvastainen, laajennososan alapohjarakenne v.1986 rakennepii-
rustuksen mukaan (a) ja rakenneavauksesta RAK 2 tarkastettuna (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

a 



 

Tutkimusselostus 14 (74) 
Gesterbyn koulualue, rakennus B,  
Winellska skolan, ala-aste 

 

Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus pe-
ruskorjauksen suunnittelua varten 

 

28.11.2016  

 

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

 

 
 

 
 

 

 

 muovimatto ~ 2 mm 

 tasoite + betoni ~ 90 mm 

 tervapaperi 

 kova villaeriste ~ 150 mm  

 betoni ~ 130 

 ryömintätila 
 

 

 

 muovimatto ~ 2 mm 

 tasoite + betoni ~ 80 mm 

 tervapaperi 

 kova villaeriste  ~ 150 mm 

 betoni ~ 130 mm 

 mahdollisesti vanhaa muottipuuta 

 tyhjää tilaa ~ 600 mm 
 

Kuvat 12 a-c. Ryömintätilallinen alapohjarakenne vuoden 1968 rakennepiirustusten 
(a) ja rakenneavauksen RAK 1 (b, luokkatila 130) ja RAK4 (c, luokkatila 105) mukaan.  

a 

b 

c 
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 muovimatto ~ 2 mm 

 tasoite + betoni ~ 130 mm 

 solupolystyreenieristettä 

 hiekkaa 
 

 

 

 

 

 muovimatto 2 mm 

 hienorak. laasti 17 mm 

 vanha hiertopinnoite 4 mm 

 betoni 140 mm 

 EPS (Styrox) 100 mm 

 betoni 10 mm (poraus lopetettiin) 

Kuvat 13 a ja b. Vanhan keittiön kohdalla on kaukalorakenteita (a), jotka on täytetty 
hiekalla ja eristemateriaaleilla (a, RAK3, B113) ja kaukalossa oli vettä. Alapohjara-
kenne muualla vanhan keittiön kohdalla on esitetty kuvassa b.  
 
 

6.2 Havainnot ja kosteusmittaukset 

Lattiapäällysteenä on sekä kvartsivinyylilaatoitusta (250x250 mm ja 300x300 mm) että 
muovimattoa. Muovimattoa on 1980-luvulla rakennetulla osiolla sekä vuonna 2000 kor-
jatulla alueella. Muovimattoaluita on paikoin uusittu yksittäisissä luokkatiloissa myös 
muualla vanhan osan alueilla. Muovimatot ovat hyväkuntoisia. Vinyylilaatat olivat mo-
nin paikoin vanhan murtuneet ja jopa irti alustastaan. Vinyylilaatoitusta on myös paik-
kakorjattu useassa kohtaa luokkien kynnysten kohdalla. WC-tiloissa, märkätiloissa ja 
siivouskomeroissa oli vaihtelevasti lattiapäällysteenä muovimattoa, 6-kulmaista keraa-
mista laattaa sekä uusittua keraamista laattaa.  

 

 
Kuva 14. Kuvassa on esitetty 2000-luvulla uusitun ja vanhan puolen raja, jossa on 
nähtävissä vanhaa alkuperäistä vinyylilaatoitusta (harmaa) ja vuonna 2000 asennettua 
muovimattoa.  

a 

b 
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Kuvat 15 a ja b. Alkuperäisessä vinyylilaattalattiassa on ikääntymiseen viittaavaa ku-
lumaa (a) ja paikoin laatoitusta on vaihdettu (b). 
 

     
Kuvat 16 a-c Siivouskomeroissa sekä wc- ja märkätiloissa on käytetty useampaa eri-
laista lattiapäällystettä. 
 

 
Kuva 17. Vanhalla osalla olevat luokkien väliset tiiliväliseinät lähtevät alemman beto-
nilaatan päältä. Liittymä on täytetty mineraalivillalla ja on epätiivis. Vanhalla osalla on 
myös betonisia kantavia väliseiniä ja uudella osalla harkkorakenteisia väliseiniä. Niiden 
toteutustapaa ei tarkistettu mutta toteutus on todennäköisesti myös vastaava eli ne 
lähtevät alemman betonilaatan päältä. 
 

a 

c b a 

b 
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Kuvat 18 a-e. Alapohjan putkiläpiviennit sijaitsevat betonivalun sisällä ja olivat havain-
tojemme mukaan tiiviit. Ensimmäisen kerroksen sähkökaapissa läpiviennit oli tiivistetty 
osittain palouretaanilla (b) mutta siellä oli myös avonaisia putkiläpivientejä (c), joista oli 
ilmavirtaus sisätilaan päin. Ensimmäisen kerroksen käytävän putkikanaalin huoltoluu-
kut oli tiivistetty ja ne olivat merkkisavulla tiiviit (d). Liikuntasaumaan on kerääntynyt 
hiekkaa (e). 

 

Kosteusmittaukset 

Kaikkiin tiloihin tehtiin lattiapäällysteen päältä pintakosteuskartoitus. Kohonneita pinta-
kosteusilmaisimen lukemia lattianpäällysteen pinnalta havaittiin neljässä ensimmäisen 
kerroksen luokkatilassa: B113, B138, B139 ja B142. Kohonneita lukemia todettiin hyvin 
paikallisilta alueilta. Pintakosteusilmaisimen lukemat vaihtelivat 55…80 välillä riippuen 
lattiapäällysteestä. Kohonneet lukemat olivat pintakosteusilmaisimella noin 90. Pinta-
kosteuskartoituksen tulokset on esitetty kuvissa 19 ja 20. 

Pintakosteusilmaisimen lukemat varmennettiin kohteessa tehtävien ns. viiltomittausten 
avulla yhteensä 12:ssa mittapisteessä. Viiltomittausten paikat on esitetty kuvassa 20 
ja mittaustulokset taulukossa 1. Viiltomittausten yhteydessä arvioitiin aistinvaraisesti 
maton alapuolista kuntoa.  

c d 

e 

a b 
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Kuva 19. Luokkatilassa B139 todettiin paikallinen kosteusvaurio vesipisteen koh-
dalla. Pintakosteusilmaisimen lukema oli kohonnut (91) ja viiltomittauksessa V1 lattia-
päällysteen alla kosteuspitoisuus oli 99 %RH (kuvat a ja b).  

 

 
Kuva 20. Ensimmäisen kerroksen pintakosteuskartoituksen tulokset on merkitty ku-
vaan sinisin numeroin ja viiltomittauskohdat tuloksineen punaisilla nuolilla. Viiltomit-
tausten tulokset on väritetty punaisella mikäli ne ylittävät mattoliiman vaurioitumisen 
kannalta kriittisenä pidetyn kosteuspitoisuuden, joka on 85 %RH.  
 

 
Kuva 21. Viiltomittauskohdan V8 tahmea mattoliima, 90 %RH. 

a b 
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Taulukko 1. Alapohjarakenteen lattiapäällysteen alta mitattujen suhteellisten kosteuk-

sien tulokset 18.10.2016. Tulostaulukossa esitetty t on lämpötila (°C), RH on suhteelli-

nen kosteuspitoisuus (%) ja Abs on kosteussisältö (g/m3). Sisäilman olosuhteet on mi-

tattu viiltomittaushetkellä viiltomittauspisteen kohdalta lattianrajasta. Mattoliiman vauri-

oitumisen kannalta kriittisenä pidetyn arvon (85 %RH) ylittävät pitoisuudet on merkitty 

punaisella. 

Mittapiste  Mittauskohta Mittapää    
(nro) 

t [°C] RH [%] Abs [g/m3] 

V1  
B139 (vinyylilaatta) 

sisäilma 
maton alus 

H4 
H1 

20,0 
19,5 

34,4 
98,8 

11,1 
14,2 

V2  
B139 (vinyylilaatta) 

sisäilma 
maton alus 

H8 
H7 

21,3 
21,5 

28,6 
59,2 

11,4 
12,8 

V3  
B135 (vinyylilaatta) 

sisäilma 
maton alus 

H3 
H12 

18,2 
19,4 

34,9 
53,0 

11,3 
19,6 

V4  
B138 (vinyylilaatta) 

sisäilma 
maton alus 

H4 
H8 

20,0 
20,4 

33,5 
75,3 

11,1 
15,2 

V5  
B130 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H12 
H3 

18,4 
18,4 

32,3 
51,6 

11,1 
14,2 

V6  
B151 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H8 
H4 

17,0 
16,8 

37,9 
58,5 

11,1 
14,2 

V7  
B142 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H2 
H1 

22,4 
22,0 

25,3 
86,3 

11,1 
14,2 

V8  
B142 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H10 
H7 

21,8 
21,7 

26,7 
89,9 

11,1 
14,2 

V9  
B108 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H3 
H8 

21,8 
22,7 

27,7 
48,9 

11,1 
14,2 

V10  
B142 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H10 
H2 

21,8 
21,7 

26,7 
65,3 

11,1 
14,2 

V11  
B113 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H1 
H12 

21,4 
21,3 

26,9 
90,4 

11,1 
14,2 

V12  
B107 (muovimatto) 

sisäilma 
maton alus 

H3 
H4 

22,3 
22,0 

26,5 
73,3 

11,1 
14,2 

 

Huonetiloissa vallitsevat lämpötilat olivat noin +17°C…+22°C. Viiltomittaus on tarkim-
millaan noin +20…+22°C lämpötilassa. Mittaukset tehtiin tilojen normaalin käytön ai-
kana.  Mittaustarkkuuden rajoissa on mahdollisesti pieniä lämpötilan vaikutuksesta joh-
tuvia epätarkkuuksia, mutta niistä huolimatta tuloksia voidaan pitää riittävän luotetta-
vina.  

Viiltomittausten yhteydessä tarkastettiin lattiapäällysteen alapuolista kuntoa aistinva-
raisesti. Kohdissa, joissa mitattiin selkeästi kosteita arvoja (V1, V7, V8 ja V11), havait-
tiin normaalista poikkeavaa hajua päällysteen alta. Mittapisteessä V1 (vinyylilaatta) 
laatta oli erittäin heikosti kiinni alustassaan. Lisäksi viillosta havaittiin voimakas mikro-
biperäinen haju. Mittapisteissä V8 ja V11 (muovimatto) havaittiin pistävää, kemikaali-
maista hajua. Matto oli näissä kohdin heikommin kiinni alustassaan ja mattoliima tuntui 
tahmealta (kuva 21).   
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6.1 Rakenneavaukset, materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset 

Rakenneavausten yhteydessä ei havaittu vaurioitumiseen viittaavia merkkejä lukuun 
ottamatta rakenneavauskohtaa RAK 3, joka on vanhan keittiön kohdalla. Siinä todettiin, 
että muutostöiden yhteydessä keittiön vanhat viemärivesien kaukalorakenteet oli täy-
tetty hiekalla ja polystyreenilevyillä. Kaukalossa oleva täyttö havaittiin märäksi ja 
avauksesta todettiin kaukalossa olevan vettä.  

Ryömintätilallisen alapohjan osan rakenneavauksista RAK1 ja RAK4 otettiin materiaa-
linäytteet mikrobianalyysiä varten. Kaksoislaatan välisissä mineraalivillaeristeissä ei to-
dettu mikrobikasvua eikä viitettä mikrobivaurioista ole. 

6.2 Ilmatiiviys 

Alapohjan merkkiainekokeet tehtiin kahteen luokkatilaan. Maanvastaiselle osalle luok-
kaan B142 ja ryömintätilalliseen osaan luokkaan B130. Merkkiainekokeen paikat on 
esitetty kuvassa 22 ja tulokset kuvissa 23 ja 24. 

 

 
Kuva 22. Alapohjan merkkiainekokeiden sijainnit. Merkkiainekoe MA4 on tehty maan-
vastaiselle osalle laajennososaan ja merkkiainekoe MA3 ryömintätilalliselle alkupe-
räisosalle. 
 
Luokka B142   

Luokassa B142 ilmavuotoa havaittiin seuraavasti: 

 
Kuva 23. Ilmavuotoa havaittiin alapohjan ja molempien ulkoseinien liittymissä. 

 

 

 

a b 
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Luokka B130   

Luokassa B130 ilmavuotoa havaittiin seuraavasti: 

 

     
Kuva 24. Ilmavuotoa havaittiin patterin läpiviennistä (a), alapohja-väliseinäliittymässä, 
ml. pistorasiat (b), alapohja-pilariliittymässä (c) ja alapohja- koteloliittymässä (d). 
 

6.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Alkuperäiset lattianpäällysteet eli vinyylilaatat ovat paikoin kuluneita ja huonokuntoisia. 
Lisäksi laattojen kiinnitys alustaan oli heikko, erityisesti niillä osin missä käytöstä ai-
heutuu niille rasitusta (käytävät, vesipisteeet). WC-tiloja on paikoin uusittu mutta ra-
kennuksessa on myös käyttöikänsä päässä olevia märkätilaratkaisuja kuten siivousko-
merot, joissa on kuusikulmalaattaa. 2000-luvulla uusitut ensimmäisen kerroksen lattia-
päällysteet ovat ehjiä ja hyväkuntoisia, tosin niiden alapuolella todettiin paikoin kohon-
neita kosteuspitoisuuksia. 

Pintakosteusilmaisimen lukemat olivat kohonneita neljässä tilassa (B113, B138, B139 
ja B142), joissa myös viiltomittauksin todettiin kohonneita lattianpäällysteen alaisia 
kosteuksia. Luokkatilassa B113 lattianpäällysteen alainen kohonnut kosteus johtuu to-
dennäköisesti keittiön vanhoista viemärikaukaloista, jotka sijaitsevat pintalaatan ala-
puolella. Kaukaloita on rakennekuvien mukaan kolme ja havaintojemme mukaan niissä 
on vettä ja täyttömateriaalia. Luokkatilassa B142 (Eftis) kohonnut kosteus lattiapääl-
lysteen alla voi olla peräisin ajalta, jolloin rakennusvieren salaojapumppu ei toiminut 
(korjattu nyt). Luokkatilassa B139 lattianpäällysteen alainen kosteus johtuu käsienpe-
sualtaan roiskevesistä, jotka pääsevät epätiiviiden laattasaumojen kautta vinyylilaatan 
alle. Viereisessä luokkatilassa B138 todettiin myös kohonneita kosteuksia, jotka ha-
vaintojemme mukaan voivat olla peräisin lattianpesuvesistä, jotka ovat päässeet laat-
tasaumojen alle. Viereisen kotelon sisällä ei havaittu vesivuotoa.  

Useimpien mattoliimojen kriittisenä suhteellisen kosteuden arvona pidetään 85 %RH, 
mikä tarkoittaa, että suhteellinen kosteus lattiapäällysteen alla liimatilassa ei saa pit-
käksi aikaa nousta yli tämän arvon. Betonirakenne kestää hyvin kosteutta, kun lämpö-
tila pysyy jatkuvasti jäätymisrajan yläpuolella. Betonirakenteen pintamateriaalien kos-
teudenkestokyvylle asetettavat vaatimukset riippuvat pintamateriaalin alapuolisista ra-

a b 

c 
d 
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kenteista ja maaperän kosteustuotosta. Mattoliiman hajoaminen voi vapauttaa sisäil-
maan sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä, joita ei nyt VOC-mittauksien perusteella 
todettu. 

Suosittelemme uusimaan peruskorjauksen yhteydessä ne lattianpäällysteet uusiin, 
jotka ovat joko ikääntyneitä tai joissa todettiin korkeita lattianpäällysteen alaisia kos-
teuksia. Uusia lattiapäällysteitä tai pinnoitteita valittaessa tulee ottaa huomioon niiden 
vesihöyrynläpäisevyys ja kosteudenkesto. Kosteusteknisesti turvallisin lattiapäällyste 
maanvastaisille alapohjarakenteille on kosteusrasitusta hyvin kestävä materiaali, kuten 
keraaminen laatoitus, joka nostetaan myös jalkalistaksi seinän alaosaan. Ryömintäti-
lallisilla osuuksilla voidaan käyttää myös muita lattiapäällysteitä, kuten M1-luokiteltua 
linoleumimattoa, kvartsivinyylilaatoitusta ja muovimattoja. Huomattavaa on, että vesi-
höyryä läpäisevät muovimatot eivät tyypillisesti kestä kovaa kulutusta ja linoleumima-
ton haju voidaan kokea häiritsevänä. Ennen lattiapäällysteiden uusimista kosteusrasi-
tettu betonipinta hiotaan puhtaalle tartuntapinnalle ja riittävä päällystyskosteus varmis-
tetaan rakennekosteusmittauksilla. 

Alkuperäiset märkätilat peruskorjataan ja niiden vedeneristys toteutetaan esimerkiksi 
nestemäisenä siveltävillä vedeneristeillä. Ennen peruskorjausta huolehditaan, että 
roiskevedet eivät pääse lattiapäällysteen alle tilassa 139. 

Ruskeissa asbestipitoisissa vinyylilattioissa oli paikallisia murtumia. Murtumakohdat 
ovat vanhoja eikä pinta-alaltaan pienistä murtumista kokemuksemme perusteella va-
paudu sisäilmaan asbestia. Vinyylilattioiden paikallista korjaamista ennen peruskor-
jausta ei nähdä tarpeelliseksi. Peruskorjauksessa tulee huomioida asbesti sekä mate-
riaalien mahdolliset muut haitta-aineet ja mikrobivaurioituneet materiaalit. 

Merkkiainekokeella alapohjan tiiveydessä todettiin puutteita. Alkuperäisellä rakennuk-
sen osalla kaksoislaatan mineraalivillaeriste ei ole mikrobivaurioitunut ja rakennuksen 
painesuhteet ovat tasapainossa. Sen sijaan vanhan keittiön osuudella, alapohjassa on 
epätiiviitä läpivientejä (kpl 7), lattiapäällysteen alaista kosteutta ja tilat ovat voimakkaan 
alipaineiset mikä voi heikentää sisäilman laatua.  Laajennusosalla alapohjan epätiiveys 
voi aiheuttaa hiekkatilan epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin mutta koska paine-
suhteet ovat lähellä tasapainoa, voidaan epäpuhtauksien kulkeutumista maaperästä 
rakennuksen alta tai alapohjarakenteiden sisältä pitää vähäisenä. 

7 Ryömintätila 

7.1 Havainnot 

Rakennuksen alkuperäinen, vuonna 1968 valmistunut osa on ryömintätilallinen. Ryö-
mintätilassa on ollut vettä ja ryömintätilan pohjoisosaa on kunnostettu mm. lisäämällä 
sepeliä. Ryömintätilan korkeus vaihteli eri alueilla. Pohjoinen ryömintätila oli matalin, 
noin 0,5-1 m, keskialue noin yhden metrin ja eteläinen ryömintätila 1-2 metriä (kuva 
25). 

Pohjoiseen ryömintätilaan on kaksi kulkuluukkua. Toinen sijaitsee sisäpuolisen por-
taikon alla sijaitsevassa teknisessä tilassa (L1) ja toinen rakennuksen pohjoispää-
dyssä, päätysokkelissa (L2). Ryömintätilalohkojen välissä on koko rakennuksen mat-
kalla putkikanaali, jonka ali ei ole pääsyä vireiseen lohkoon. Putkikanaalin kautta on 
järjestetty ryömintätilojen ilmanvaihdon poistokanavointi.  
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Keskimmäisen ryömintätilan itäpuoliseen lohkoon päästään sokkelin vierellä olevan 
betonirakenteisen kulkutunnelin kautta (L3), johon pääsee halkaisijaltaan n. 60 cm va-
lurautaisen kaivokannen kautta. Keskimmäisen lohkon länsipuoliseen lohkoon ei ha-
vaittu olevan pääsyä.  

Eteläisen ryömintätilan länsipuoliseen lohkoon on kulku sokkelin vierelle asennetun 
halkaisijaltaan n. 60 cm valurautaisen kaivokannen kautta. Eteläisen ryömintätilan itä-
puoliseen lohkoon ei havaittu olevan pääsyä. 

Sisäpihan puolella, maan tasolla havaittiin lukittu peltiluukku, jota ei avattu. Ennen ryö-
mintätilan kunnostusta ja uusien kulkuluukkujen tekoa tarkistetaan luukun tarkoitus ja 
mahdollinen kulku johonkin ryömintätilan osaan.   

 

 

 

 

Kuva 25. Kuvassa on esitetty ryömintätilallisen osan (punainen) nimeäminen ja havai-
tut kulkuluukut (nuolet, L1-L4). Harmaa väri kuvaa tarkastettuja alueita ja valkoisella 
on alueet, joita ei ole tarkasteltu. Vanhan osan keskellä kulkee putkikanaali (vihreä 
viiva) ja maanvastainen alapohjarakenne uudella osalla on merkitty sinisellä. 

 

Pohjoinen ryömintätila 

Pohjoisesta ryömintätilasta tehtyjä havaintoja on tarkemmin esitetty kuvissa 26-30. 

 
Kuvat 26 a ja b. Ryömintätilassa oli kosteaa ja liejuista savipitoista maa-ainesta. Kes-
kialueella oli ”savikumpare”. 

a b 

Länsipuoli 

Pohjoinen rt 

L1 

L2 

Keskimmäinen rt 

L3 

Eteläinen rt 

L4 

Itäpuoli 
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Kuva 27 a ja b. Pohjoispäädyn ulkoseinässä havaittiin kosteuden tiivistymiseen viit-
taavaa betonipinnan hikoilua (a) ja muottilautaa seinän alaosassa (b).  
 

 
 

  
Kuva 28 a ja b. Ryömintätilaa kuvattuna kohti eteläpäätyä. Sepelikerroksen päällä on 
vettä ja maanpinta nousee eteläpäätyä kohden mennessä (a). Alapohjalaatan alapin-
nassa havaittiin levyä (b) ja muottilaudoitusta (c).  

b c 

a b 

a 
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Kuvat 29 a ja b. Ryömintätilan ulkoseinässä oleva tuuletusputki (a). Ryömintätilan tuu-
letusputkia kuvattuna rakennuksen ulkopuolelta (b). 
 

 
Kuvat 30 a ja b. Ryömintätilan keskiosalla sijaitsee betonipohjainen putkikanaali (a). 
Putkikanaalia tarkasteltiin ryömintätilan puolelta kanaalin seinämässä olevan reiän 
kautta. Kanaali oli aistinvaraisesti tarkasteltuna hyväkuntoinen. Putkikanaalissa oli tuu-
letusputki ryömintätilaan (b).  
 

Keskimmäinen ryömintätila 

Keskimmäisestä ryömintätilasta tehtyjä havaintoja on tarkemmin esitetty kuvissa 31-
33. 

   
Kuva 31. Kulkuluukku L3 keskimmäisen ryömintätilan itäpuoliseen lohkoon.  

a b 

a b 
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Kuvat 32 a ja b. Ryömintätilan pohjalla on kosteaa hienojakoista maata, osin louhetta 
ja kiviä (a, b). Pohjamaan pinnassa on puujätettä ja mikrobikasvustoa. Tilan korkeus 
on n. 1,2 metriä. Perusmuurin vierellä on vesimärkää maata (a). 

   
Kuva 33 a ja b. Putkikanaalin sivulla on louhekiviä (a) ja sekalaista rakennusjätettä 
(b). Putkikanaaliin aukon kohdalla olevan ilmanpoistokanavan päätelaitteessa havait-
tiin selvä imu (a). 

Eteläinen ryömintätila 

Eteläisen ryömintätilan länsisivun havaintoja on esitetty kuvissa 34-36. 
 

  
Kuva 34. Kulkureitti eteläisen ryömintätilan länsisivulle on perusmuurin viereen asen-
netun kaivonrenkaan kautta (a). Kulkuaukko on tehty perusmuurin läpi (b) ja kaivon 
pohja oli vesimärkä. 

b 

a b 

a 

a 

b 
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Kuva 35 a-d. Ryömintätilan korkeus oli noin 1,5-2,0 metriä. Vesijälkien perusteella 
pohjan painanteissa on ollut paikoin yli 0,5 metriä vettä. Pohja on epätasainen, märkä 
ja siinä on rakennusjätettä, lahoa muottipuuta sekä mikrobikasvustoa (a-d). Perusmuu-
rin pinta oli vesimärkä eikä perusmuurin vieressä ollut vastatäyttöä (b).  
 

   
Kuva 36. Ryömintätilassa havaittiin epätiiviitä viemäriläpivientejä (a ja b). Alapohjalaa-
tassa on samaa levytystä kuin pohjoispäädyssä (b).  

7.2 Lämpötila ja kosteus  

Ryömintätilan olosuhteita mitattiin kahdessa mittapisteessä. Toinen oli pohjoinen ryö-
mintätila (L1) ja toinen eteläisen ryömintätilan itäpuoli (ei kulkuluukkua, huonetilasta 
B105).  

Pohjoisen ryömintätilan ilman suhteellinen kosteus oli kahden viikon mittausjakson 
ajan yli 80-90%RH ja eteläisen ryömintätilan ilman suhteellinen kosteus oli 90-

a b 

c d 

a b 
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100%RH. Ulkoilman suhteellinen kosteus oli mittausjaksolla 60-100 %RH. Ryömintäti-
lojen lämpötilat olivat noin +12…+14°C, ulkoilman ollessa keskimäärin +8°C alapuo-
lella. Ryömintätilan ylimääräinen kosteuslisä ulkoilmaan nähden oli absoluuttisia kos-
teuksia vertailemalla pääasiassa lähes kaksinkertainen.  

 

 
Kuvaaja 1. Ulkoilman, pohjoisen ryömintätilan (ruskea) ja eteläisen ryömintätilan (sini-
nen) ilman suhteelliset kosteudet (RH%) noin kahden viikon mittausjaksolla. 

 

 
Kuvaaja 2. Ulkoilman, pohjoisen ryömintätilan (ruskea) ja eteläisen ryömintätilan (sini-
nen) ilman lämpötilat (°C) noin kahden viikon mittausjaksolla. 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S
u

h
te

e
ll
in

e
n

 k
o

s
te

u
s

 [
%

]

ulkoilma B105, ryömintätila Ryömintätila

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

L
ä

m
p

ö
ti

la
 [

o
C

]

ulkoilma B105, ryömintätila Ryömintätila

Lämpötilat 

Suhteellinen kosteuspitoisuus 



 

Tutkimusselostus 29 (74) 
Gesterbyn koulualue, rakennus B,  
Winellska skolan, ala-aste 

 

Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus pe-
ruskorjauksen suunnittelua varten 

 

28.11.2016  

 

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

 

 
Kuvaaja 3. Ulkoilman, pohjoisen ryömintätilan (ruskea) ja eteläisen ryömintätilan (sini-
nen) ilman kosteussisällöt (abs, g/m3) noin kahden viikon mittausjaksolla. 
 

7.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Ryömintätilassa on ylimääräistä kosteustuottoa kun verrataan ryömintätilojen ja ulkoil-
man absoluuttisia kosteuspitoisuuksia (g/m3), jotka ovat noin kaksi kertaa suuremmat 
ryömintätilassa verrattuna ulkoilmaan. Peruskorjauksen yhteydessä ryömintätilojen il-
man vaihtuvuutta on lisättävä ylimääräisen kosteuden poistamiseksi. Ryömintätilojen 
tuuletuksen lisääminen aiheuttaa kuitenkin kosteusongelmia keväällä ja kesällä, kun 
lämmin ulkoilma virtaa talven jäljiltä kylmään ryömintätilaan. Tämän takia myös ryö-
mintätilan kosteustuottoa tulisi pienentää. Ryömintätiloista tulee poistaa kaikki jätema-
teriaali kuten rakennusaikainen jäte, muottipuu ja alapohjan pinnan levytykset, jotka 
ovat alttiita vaurioitumiselle. Maa-aines vaihdetaan vettä keräävästä maa-aineksesta 
esimerkiksi sepeliin tai kevytsoraan, jotka toimivat kapillaarikatkona. Samalla tehdään 
tarvittavat vastatäytöt perusmuuria vasten. Pohjamaan märkyys johtuu tämän lisäksi 
salaojajärjestelmän toimimattomuudesta ja salaojien väärästä korkeusasemasta, jotka 
on suositeltu uusittavaksi (kpl 5).  
 
Ryömintätilan kaikkiin osiin tulee tehdä kulkuluukut ja riittävä valaistus peruskorjauk-
sen yhteydessä. Alapohjan läpiviennit, huoltotilan kulkuluukku ja huoltotilaan vievä ovi 
tiivistetään.  
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7 Ulkoseinät ja julkisivu 

7.1 Rakenne 

Ulkoseinärakenteiden ja kahden ikkunarakenteen rakenneavauskohdat on esitetty ku-
vassa 37. Rakenteet tarkastettiin rakenneavauksia tarkastelemalla ja porareiästä 
merkkiainekokeiden yhteydessä. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Kuva 37. Paikannuspiirustus, johon on merkitty kohdat, joista ulkoseinän rakenteet on 
määritetty ja avattu (RAK10-22). Lisäksi on esitetty ikkunarakenteiden rakenneavaus-
kohdat RAK 5 (B138) ja RAK6 (kuraattori).  Kuvassa on myös esitetty merkkiaineko-
keiden (MA) sijainnit. Selvään mikrobikasvuun viittaava mikrobitulos kyseisestä avauk-
sesta otetussa näytteessä on merkitty punaisella ja ei kasvua vihreällä taustavärillä. 
Havaintojemme mukaan selvä mikrobikasvu voidaan kyseisissä kohdissa tulkita myös 
mikrobivaurioksi. Pohjakuva on ensimmäisestä kerroksesta, mutta rakenneavauksia 
on tehty myös toiseen kerrokseen, näytteet merkitty tunnuksella ”yläosa”. Liikunta-
sauma = ls. Rakenneavauksista RAK11, RAK12, RAK16 ja RAK18 on otettu useampi 
materiaali mikrobianalyysiin, värikoodi kuvaa suurimman mikrobikasvutuloksen näy-
tettä (materiaali ilmoitettu suluissa). Tutkitut materiaalinäytteet olivat pääasiassa mine-
raalivillaeristettä (min.villa). 
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Ulkoseinän rakenne 1968-valmistuneella osalla, itäisellä ja läntisellä julkisivulla, on si-
sältä ulospäin lueteltuna seuraava: 

(RAK10-12, RAK14, RAK15, RAK18-19, RAK21-22) 

 kalkkihiekkatiili 140 mm 

 mineraalivilla 130 mm 

 tiili 130 mm 

(ei luotettavaa rakenneku-
vaa) 

Muut havainnot: Ikkunan alapuolella levyrakenne ja puukarmi (ei kestopuu), jälkimuurattu tiiliverhous, ul-
koseinän yläosassa tervapaperi ennen mineraalivillaa, ilmeisesti vesikatolta, runkopuut tavallista puuta. 

 

Ulkoseinän rakenne 1968-valmistuneella osalla, pohjoisella julkisivulla, on sisältä ulos-
päin lueteltuna seuraava: 

(RAK20)  

 betoni (paksuutta ei mää-
ritetty) 

 mineraalivilla 130 mm 

 tiili 130 mm 

 

 

 

 

Ulkoseinän rakenne 1986-valmistuneella osalla, läntisellä julkisivulla, on sisältä ulos-
päin lueteltuna seuraava: 

 betoni (paksuutta ei määritetty) 

 mineraalivilla 130 mm 

 tiili 130 mm 

 

 

 

Muut havainnot: Ikkunan alapuolella puu kestopuuta, tiivistys polyuretaanivaahdolla, läpimuurattu julki-
sivu. 
 

 
 



 

Tutkimusselostus 32 (74) 
Gesterbyn koulualue, rakennus B,  
Winellska skolan, ala-aste 

 

Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus pe-
ruskorjauksen suunnittelua varten 

 

28.11.2016  

 

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

7.2 Havainnot ja pintakosteuskartoitus 

Ulkoseiniä koskevia havaintoja on esitetty kuvissa 38-43 ja niiden kuvateksteissä.  
Ulkoseinärakenteessa ei havaittu tuuletusrakoa tai avoimeksi jätettyjä tiilisaumoja. 

 

   
Kuvat 38 a ja b. Ulkoseinien tiilimuurauksen pinnassa oli paikoin lohkeamia ja jäkälää. 
Kuva a alkuperäisen osan länsisivulta ja kuva b itäsivulta. 
 

 
Kuva 39. Alkuperäisosan toimimaton liikuntasauma, rako on avattu vain ulkoverhous-
tiilen pintaan. 
 
 
 
 
 
 
 

b a 
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Kuvat 40 a-e. Laajennososan ikkunat ovat ikääntyneet, ikkunoiden tiiveydessä ja ve-
sipellitysten kaltevuuksissa on puutteita. Kattovedet ovat vaurioittaneet ulkopintaa laa-
jennososan eteläpäädyssä (e). 

a 

c d 

e 

b 
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Kuvat 41 a ja b. Alkuperäisellä osalla ikkunaväleissä on käytetty tervapaperia (a, 
B138) ja laajennososan puolella höyrynsulkumuovia (b, B149). Molempien kiinnitysta-
voissa oli ilmatiiveyspuutteita. 

 

 
Kuva 42. Luokassa B130 havaittiin poikkeavaa, ajoittaista hajua huoneen ulkoseinä-
rakenteen läheisyydessä. Kohdassa oli myös ruskeaa jälkeä ikkunapenkin läheisyy-
dessä, joka oli patteriventtiilin rasvaa. 
 

 
Kuva 43. Luokkatilassa B204 havaittiin ikkunapalkin ja ulkoseinän liittymässä tummaa 
jälkeä (nuoli). Kohta oli pintakosteusilmaisimella kuiva, ja on todennäköisesti ilmavuo-
dosta johtuvaa. 
 
 

b 

a 
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Ensimmäisestä kerroksesta mitatut ulkoseinän ja pilareiden alaosien pintakosteusil-
maisimen lukemat eivät olleet kohonneita. Lukemat olivat rakennuksen vanhan osan 
ulkoseinän alaosissa välillä 50-57 ja pilareiden alaosat 62-72. Laajennososassa ulko-
seinän alaosista mitatut pintakosteusilmaisimen lukemat olivat välillä 60-70 ja pilarei-
den alaosat 62-69. Vertailuarvot otettiin ulkoseinän ja pilareiden yläosista noin metrin 
korkeudelta. Pintakosteusilmaisimen lukemat on esitetty kuvassa 44. 

 
Kuva 44. Ulkoseinän (sininen väri) ja pilareiden (vihreä) alaosista mitatut pintakosteu-
silmaisimen lukemat ensimmäisessä kerroksessa. Punaisella on merkitty vanhan osan 
ja laajennososan välinen raja. 
 

7.3 Ilmatiiveys 

Ulkoseinän merkkiainekokeet tehtiin rakennuksen vanhalle (1968, MA1) ja uudelle 
(1986, MA2) osalle. Merkkiainekoe suoritettiin rakennuksen normaalissa käyttötilassa, 
jolloin alipaineisuus tarkasteltavan rakenteen yli oli noin -7…-14 Pa. Sää ei ollut tuuli-
nen. Merkkiainekaasua laskettiin tarkasteltavan ulkoseinärakenteen sisälle. Merkkiai-
nekokeella todetut ilmavuotokohdat on esitetty kuvissa 45 ja 46. 

 
Kuva 45. Ensimmäisen kerroksen laajennososan puolella, luokkatilassa B150 (MA2), 
ilmavuotoa todettiin ulkoseinä-karmiliitoksessa. Porareiästä ei havaittu poikkeavaa ha-
jua. Ulkoseinärakenne oli kohdassa betoni-villa-tiili. Paine-ero tarkasteltavan rakenteen 
yli oli -14 Pa. 
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Kuvat 46 a-e. Ensimmäisen kerroksen vanhalla puolella, luokkatilassa B130 (MA1) il-
mavuotoa todettiin pilari-ulkoseinäliittymässä (d), ikkunakarmi-ulkoseinä- ja ikkuna-
karmi-pilariliittymässä (a, b, c) sekä ulkoseinä-alapohjaliittymässä ylösnoston kohdalla 
(d, e). Porareiästä ei havaittu poikkeavaa hajua. Ulkoseinärakenne oli kohdassa tiili-
villa-tiili. Paine-ero tarkasteltavan rakenteen yli oli -7 Pa. 
 

7.4 Rakenneavaukset, materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset 

Ulkoseiniin tehtiin kuvassa 41 esitetyt rakenneavaukset, joista otettiin myös materiaa-
linäytteet mikrobianalyyseihin. Näytteet olivat pääasiassa mineraalivillanäytteitä ja 
näytteenotossa huomioitiin eri korkeudet, ilmansuunnat ja ikkunakohdat. 

Rakenneavausten yhteydessä tehdyt havainnot ja mikrobianalyysien tulokset on esi-
tetty alla olevien kuvien 47-55 yhteydessä ja mikrobianalyysitulokset liitteessä 1. 

a b 

c d 

e 
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Kuvat 47 a ja b. Kuvassa on esitetty itäisen julkisivun rakenneavauskohdat RAK10 ja 
RAK11. Ulkoseinän yläosassa tiilen takana oli höyrynsulkupaperi ja ulkoseinän ala-
osassa tiilen alla oli bitumikermi (b). Ulkoseinän yläosan (RAK11) 
mineraalivillaeristeessä todettiin selvä  mikrobikasvu, kosteusvauriomikrobeja ja tulos 
viittaa paikalliseen mikrobivaurioitumiseen. Sokkelin alaosan mineraalivillassa ei 
todettu mikrobikasvua. Mineraalivillan tummuminen (b) on siten ilmavuodosta 
johtuvaa.  
 

 
Kuva 48. Kuvassa on esitetty itäisen julkisivun rakenneavauskohta RAK12 liikunta-
sauman ja luokan B130 kohdalla (mineraalivillaeriste poistettu). Väliseinä on liikunta-
sauman (LS) kohdalla betonia. Ikkunan alapuolisessa puussa ja tuulensuojalevyssä ei 
todettu mikrobikasvua. Mineraalivillaeristeessä oli selvä mikrobikasvu ja kosteusvau-
riomikrobeja. 

LS 

a 

b 

RAK12 

RAK10 

RAK11 

levy 
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Kuvat 49 a ja b. Kuvassa on esitetty itäisen julkisivun rakenneavauskohdat RAK14 
(ikkunan alla, liikuntasauma), RAK15 (ulkoseinän yläosa) ja RAK13 (laajennos, ei näy-
tettä, tyhjä tila). Ulkoseinän yläosassa tiilen takana oli höyrynsulkupaperi (b). Mineraa-
livillaeristeissä ei todettu selvää mikrobikasvua. 
 
 
 
 
 
 
 

RAK14 

RAK15 

RAK13 

b 

a 
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Kuvat 50 a-d. Kuvassa a on esitetty eteläpäädyn rakenneavauskohdat RAK16 (ikku-
nan alapuoli) ja RAK17 (ulkoseinän yläosa), joista otetuissa mineraalivillaeristeissä to-
dettiin selvä mikrobikasvu ja tulos viittaa vaurioitumiseen.  Ikkunan alapuolella olleessa 
karmipuussa ei todettu mikrobikasvua. Ikkunatiivistys on tehty polyuretaanivaahdolla 
(c). Pellityksen reuna oli epätiivis ja siitä oli yhteys eristetilaan (b ja c).  

 

RAK16 

RAK17 

a 

b 

c 

d RAK17 

RAK16 
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Kuva 51. Kuvassa on esitetty läntisen julkisivun rakenneavauskohta RAK18 (ulko-
seinän alaosa). Avauskohdassa havaittiin runkopuu, joka oli piikkimittarilla mitattuna 
kuiva (9 paino-%). Mineraalivillaeristeessä ja koolauspuussa todettiin selvä mikrobi-
kasvu, kosteusvaurioindikaattorimikrobeja ja tulokset viittaavat vaurioitumiseen. 
 

  
Kuvat 52 a ja b. Kuvassa on esitetty läntisen julkisivun alaosan rakenneavauskohta 
RAK19, josta otetussa mineraalivillaeristeessä ei todettu mikrobikasvua. Runkopuu oli 
aistinvaraisesti arvioituna kuiva. 
 

  
Kuvat 53 a ja b. Kuvassa on esitetty pohjoisen julkisivun rakenneavauskohta RAK20, 
josta otetussa mineraalivillaeristeessä ei todettu mikrobikasvua.  
 

RAK19 

RAK18 

a b b 

b a 

RAK20 
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Kuvat 54 a ja b. Läntisen julkisivun yläosan rakenneavauskohta RAK21 luokassa 
B215, josta otetussa mineraalivillaeristeessä ei todettu mikrobikasvua. 

 

  
Kuvat 55 a ja b. Läntisen julkisivun yläosan rakenneavauskohta RAK22 luokassa 
B203, josta otetussa mineraalivillaeristeessä ei todettu mikrobikasvua. 
 

7.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Ulkoilman olosuhteista johtuen on tavanomaista, että tiilikuorirakenteisen ulkoseinära-
kenteiden sisällä, erityisesti eristekerroksen ulkopinnassa, tapahtuu ajoittaista mikrobi-
kasvua. Suuret mikrobipitoisuudet ja/tai kosteusvaurioon viittaavat indikaattorimikrobit 
johtuvat yleensä rakenteen puutteellisesta kosteusteknisestä toiminnasta, johon vai-
kuttavat rakenneratkaisut, vallitsevat sisä- ja ulko-olosuhteet ja julkisivun tai räystään 
vesivuodot. Mineraalivillan tummuminen johtuu pääsääntöisesti ulkoilman pölystä, joka 
on kulkeutunut ilmavirtausten mukana rakenteeseen. Mineraalivillan ulkonäön perus-
teella ei voi päätellä, onko siinä mikrobikasvua vai ei. Ulkoseinärakenteesta otettujen 
materiaalinäytteiden selvä mikrobikasvu voidaan tulkita vaurioksi tilanteessa, jossa 
mikrobikasvusta on haittaa joko rakenteelle tai rakennuksen käyttäjille. Sisäpuolen pin-
tarakenteissa mikrobikasvua ei saa esiintyä eivätkä maaperän tai rakenteen epäpuh-
taudet saa kulkeutua sisätilaan. Ehjäkään tiilijulkisivu ei ole vesitiivis, vaan vettä kul-
keutuu laastisaumojen kautta eristetilaan. Erityisesti kohdissa, joissa laastipurseet ulot-
tuvat lämmöneristeeseen, vesi kastelee eristettä. Myös rakennuksen yläosat sekä lä-
hellä sokkelia olevat seinäosat ovat tyypillisesti kosteusrasitukselle alttiimpia alueita. 
Näin ollen tiilikuoriselle ulkoseinärakenteelle on täysin ominaista, että se kastuu ja kui-
vuu. 

Ulkoseinärakenteessa on mineraalivillaeristeiden tummumisen perusteella ilmavirtauk-
sia. Ulkoseinärakenne todennäköisesti tuulettuu jossain määrin vaikka tuuletusrakoja 
tai varsinaista tuuletusväliä ei ole. 

a b 

a b 



 

Tutkimusselostus 42 (74) 
Gesterbyn koulualue, rakennus B,  
Winellska skolan, ala-aste 

 

Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus pe-
ruskorjauksen suunnittelua varten 

 

28.11.2016  

 

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

Ulkoseinän mineraalivillaeristeiden mikrobikasvua todettiin paikallisesti ikkunoiden ala-
puolella, vesikaton läheisyydessä ja läntisellä ulkoseinälinjalla, jossa on ollut alapuo-
lista kosteusrasitusta toimimattoman salaojapumpun takia. Vaikka ulkoseinän mine-
raalivillaeristeiden poikkeava mikrobikasvu on paikallista, on ulkoseinärakenne sellai-
nen, että sen sisälle on rakennuksen käyttöiän aikana kertynyt epäpuhtauksia ilmavir-
tausten mukana. Sokkelihalkaisuun kohdistuva kosteusrasitus on pitänyt yllä mikrobi-
peräiselle toiminnalle suotuisia olosuhteita. Peruskorjauksen yhteydessä tiilijulkisivun 
vesitiiviyttä parannetaan, rikkinäiset tiilet ja saumat uusitaan ja sisäkuoren ilmatiiviyttä 
parannetaan.  

Julkisivun ja sen liittymien tulee olla vesitiiviitä, rakenteeseen päässeen veden tulee 
ohjautua ulos ja kosteuden kuivua vaurioita aiheuttamatta. Tiilijulkisivun kattavalle ve-
sitiiviyden parantamiselle ei ole luotettavaa menetelmää. Vesitiiveyden parantamiseksi 
tiilijulkisivu voidaan peruskorjauksessa muuttaa muuksi rakenteeksi, jolloin vanha tiili-
muuraus tiputetaan alas ja julkisivut korjataan kauttaaltaan. Tällöin uuden julkisivun 
taustan tuuletus tulee varmistaa ja liittymät muihin rakenteisiin, esimerkiksi ikkunoihin 
ja vesikattoon, suunnitella ja toteuttaa vesitiiviisti. Samalla ikääntyneet, likaiset ja pai-
kallisesti kastuneet materiaalit vaihdetaan uusiin.  

Ulkoseinien sisäpintojen ilmatiiveyspuutteet korjataan rakennuksen alkuperäisellä 
osalla, jossa ulkoseinärakenne on tiili-villa-tiili, koko seinäpinnat huomioiden. Laajen-
nososalla tiivistystarve on ilmatiiviin betonisen sisäkuoren takia pienempi ja siellä riittää 
liittymien tiivistyskorjaukset. Tiivistettäviä liittymiä ovat ulkoseinä-alapohja-, ulkoseinä-
väliseinä, ulkoseinä-ikkuna- ja ulkoseinä-yläpohjaliittymät sekä rakenteiden läpiviennit. 
Tiivistyskorjaukset pienentävät rakennuksen energiankulutusta ja ilmanvaihdon toimin-
taa sisäilman laadun parantumisen lisäksi. Rakenteiden ilmatiiviys tulee varmistaa kor-
jaustöiden yhteydessä merkkiainekokeen avulla. Tiivistyskorjauksen jälkeen tulo- ja 
poistoilmamäärät tulee säätää yhtä suuriksi, jolloin keskimääräinen paine-ero raken-
teiden yli on mahdollisimman lähellä 0 Pa. 

Sokkelihalkaisu on todennäköisesti paikallisesti kastunut etelä-länsikulmauksessa, 
jossa todettiin sokkelin takaisen mineraalivillaeristeen mikrobivaurioitumista. Itäsivulta 
sokkelin takaa otettu mineraalivillaeriste oli hyväkuntoinen. Lähtökohtaisesti sokkeli-
halkaisut eivät vaadi toimenpiteitä, mutta tilanne voidaan tarkastaa purkutöiden valmis-
tuttua. 

Alkuperäisen osan ikkunoista osa on uusia, mutta osa on alkuperäisiä. Laajennusosan 
alkuperäiset ikkunat ovat ikääntyneitä ja ikkunoiden vesipelleissä ei ole riittäviä kallis-
tuksia. Vanhoja ikkunoita on ainakin laajennuspäädyssä vesikatolla, jossa puuosat 
ovat kuluneet. Uuden ja vanhan osan ikkunan karmipuissa ei todettu vaurioitumista. 
Alkuperäisen osan uusitut ikkunat olivat silmämääräisesti arvioiden hyväkuntoiset. 
Suosittelemme uusimaan vanhat ikkunat. Uudemmat ikkunat eivät vaadi toimenpiteitä, 
paitsi ikkuna-ulkoseinäliitoksen ilmatiiviyden parantamista. Ikkuna-ulkoseinäliittymien 
tiivistys sisäkuoreen nähden tulee toteuttaa koko rakennuksessa, jotta ilmavuotoa ja 
epäpuhtauksien kulkeutumista sisätilaan ei esiinny. Korjauksia suunnitellessa tulee ot-
taa huomioon pellitysten liittymien ja jatkosten vesitiiviyden luotettavuus. Rakenteiden 
kuivumiskyky tulee ottaa huomioon. Alkuperäisen osan ikkunoiden vesipellit ovat toi-
mivia, mutta laajennusosan vesipellit tulee uusia peruskorjauksessa. 

Luokkatilassa B130 aistittu haju on todennäköisesti peräisin ulkoseinärakenteen mine-
raalivillaeristeen mikrobikasvusta, jonka epäpuhtaudet ja hajut pääsevät kulkeutumaan 
sisäkuoren epätiiveyskohtien kautta huonetilaan sopivalla sisä- ja ulkoilman välisellä 
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paine-erolla (alipaineella). Suosittelemme parantamaan huoneen B130 ulkoseinä-, vä-
liseinä-, alapohja-, ja ikkunarakenteiden ilmatiiveyden erillisen korjaussuunnitelman 
mukaisesti ennen peruskorjausta. 

8 Väliseinät ja kotelorakenteet  

8.1 Rakenne 

Rakennuksen alkuperäisellä osalla väliseinät olivat kalkkihiekkatiilestä muurattuja, 
harkkorakenteisia tai betonisia. Harkkorakenteiset väliseinät on tehty todennäköisesti 
vuoden 2000 tilamuutostöiden yhteydessä. Laajennososassa on käytetty harkkoa ja 
yksi seinälinja on ilmeisesti alkuperäisen osan vanhaa ulkoseinää. Rakennuksen kote-
lorakenteet olivat levyrakenteisia. 

8.2 Havainnot ja paikallisesti mitatut pintakosteudet 

Väliseinät olivat pääasiassa hyväkuntoisia ja pinnat ehjiä. Luokkatilassa B203 havait-
tiin väliseinän porrasmainen halkeama. Väliseiniä koskevia havaintoja on esitelty ku-
vissa 56-65. 

  
Kuvat 56 a ja b. Väliseinät olivat alkuperäisellä rakennuksen osalla kalkkihiekkatiilestä 
muurattuja, harkkorakenteisia (a) tai betonisia (b). Laajennusosalla on harkkorakentei-
sia väliseiniä. 

 

a 

b 
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Kuva 57. Luokkatilassa B203 havaittiin paikallinen muuratun väliseinän porrasmainen-

halkeama. 
 

Väliseinien pintakosteuksia tarkasteltiin ensimmäisen kerroksen käytävältä, betonisten 
väliseinien alaosista sekä alkuperäisen rakennuksen osan ja laajennososan välillä ole-
van vanhan ulkoseinän alaosista. Poikkeavia tai kohonneita pintakosteusilmaisimen 
lukemia ei havaittu.  

Tutkimuksen yhteydessä avatut kotelorakenteet on esitetty kuvassa 62. Kotelot on 
tehty lastulevystä. Kotelorakenteiden sisäpuolet olivat pölyisiä ja niissä oli mineraalivil-
lalähteitä. Paikoin havaittiin rakennusaikaista jätettä kuten tiilen palasia. Koteloraken-
teet olivat epätiiviitä sisätilaan nähden ja merkkisavulla ilmavirtaus oli kotelosta sisäti-
laan päin. Poikkeavia hajuja ei havaittu. Kotelorakenteissa ei havaittu merkkejä vauri-
oitumisesta tai vesivuotojälkiä lukuun ottamatta huoneen 138 kotelon valurautaisia put-
kia. 

Ala- ja välipohjarakenteen putkiläpiviennit olivat havaintojemme mukaan tiiviit. Yläpoh-
jan putkiläpivientejä ei tarkasteltu lähemmin. Väliseinien ja käytävien väliset läpiviennit 
olivat epätiiviit (kpl 12).  

 

1.KRS 

B142 

B113 

138 

a 



 

Tutkimusselostus 45 (74) 
Gesterbyn koulualue, rakennus B,  
Winellska skolan, ala-aste 

 

Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus pe-
ruskorjauksen suunnittelua varten 

 

28.11.2016  

 

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

 
Kuvat 58 a ja b. Avatut kotelorakenteet ensimmäisessä (a) ja toisessa (b) kerroksessa. 
 

 
Kuva 59. Luokkatilassa B142 olevassa kotelossa oli pölyä ja rakennusmateriaalia. 
 

  
Kuvat 60 a ja b. Ensimmäisen kerroksen luokkatilassa B138 oli valurautaisia putkia 
(a) ja avointa mineraalivillapintaa (b). Putkissa havaittiin vanhoja valumajälkiä. 
Kotelorakenteen ulkopuolella lattianpäällysteen pintakosteudet olivat hieman 
kohonneita (90) ja viillosta mitattu lattianpäällysteen alainen kosteus oli 75 %RH (V4). 
Kotelon sisäpuolella ei havaittu tutkimushetkellä kosteutta, joten lattianpäällysteen 
alainen kosteus voi olla peräisin siivousvesistä.  
 

a b 

2.KRS 

B209 B217 
b 
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Kuvat 61 a-c. Luokkatiloissa B209 (a), B217 (b) ja B113 (c) kotelorakenteen sisällä on 
avointa mineraalivillaa. 

8.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Väliseinässä havaittu yksittäinen halkeama on aiheutunut todennäköisesti rakenteiden 
liikkeestä. Halkeama voidaan paikka korjata peruskorjauksen yhteydessä mahdollisen 
esteettisen haitan takia. 

Väliseinien ja käytävätilojen epätiiviit läpiviennit tulee korjata siten, että ne täyttävät 
suunnitellut palotekniset vaatimukset eikä epäpuhtauksia, kuten mineraalivillaa kul-
keudu sisätiloihin.  

Koteloranteet olivat epätiiviitä ja likaisia. Kotelorakenteet puhdistetaan, niiden sisällä 
olevat putket eristetään niin että eristeen mineraalivillapinta ei ole avoin ja rakenne 
tiivistetään sisätilaan nähden peruskorjauksessa. Mahdolliset vaurioituneet levyraken-
teet uusitaan.  

Luokkatilassa B138 on ilmeisesti ollut kotelosta tai siivousvesistä peräisin olevaa vuo-
toa, joka on kulkeutunut lattiapäällysteen alle. Vesivuotoa tai kohonnutta kosteutta ei 
havaittu tutkimushetkellä. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan kyseisen huoneen lat-
tiapäällysteet kuten luvuissa 6 ja 9 on esitetty. 

a b 

c 
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9 Välipohjat 

9.1 Rakenne 

Rakennuksen välipohjat ovat ylälaattapalkistoa. Lattiapäällysteenä on käytetty pääasi-
assa vinyylilaattaa (250 x 250 mm ja 300 x 300 mm) ja muovimattoa. Siivouskome-
rossa myös keraamista kuusikulmalaattaa. 

9.2 Havainnot, pintakosteuskartoitus  

Vinyylilaatoissa havaittiin paikallisia murtumakohtia käytävällä ja laatat olivat paikoin 
heikosti kiinni alustassa. Havainnot olivat vastaavia kuin ensimmäisessä kerroksessa 
(kpl 6). Välipohjarakenteessa ei havaittu kohonneita pintakosteusilmaisimen lukemia 
lattiapäällysteen päältä mitattuna (kuva 62). Pintakosteusilmaisimen lukemat olivat vä-
lillä 55-70 lattiapäällysteestä riippuen. 

 
Kuva 62. Toisen kerroksen pintakosteuskartoituksen tulokset on merkitty kuvaan sini-
sin numeroin.   
 

9.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Peruskorjauksen yhteydessä asbestia sisältävät, ikääntyneet ja vaurioituneet lattia-
päällysteet poistetaan ja suositellaan vaihdettavaksi M1-luokiteltuun lattiapäällystee-
seen, esimerkiksi vastaavaan kuin ensimmäisessä kerroksessa käytetään. Korjausten 
yhteydessä tulee huomioida mahdolliset haitta-aineita sisältävät materiaalit. 

10 Yläpohja ja vesikatto 

10.1 Rakenne 

Vesikaton rakenne on kuvattu rakennepiirustuksen mukaisesti ja aistinvaraisesti havain-
noimalla. Vesikattoa ei ole avattu tutkimuksen yhteydessä.   

Vesikaton rakenne 1968-valmistuneella osalla on ylhäältä alaspäin lueteltuna: 
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 bitumikermikate 

 raakaponttilaudoitus n. 20 mm 

 tuuletettu yläpohjatila n. 250-400 mm 

 kyllästetty tuulensuojapaperi 

 mineraalivilla n.200 mm 

 ylälaattapalkisto 

 maali 
 

Vesikattorakenne 1986-valmistuneella osalla on ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: 

 singelikerros n. 30 mm 

 bitumikermikate 

 raakaponttilaudoitus n. 20 mm 

 tuuletettu yläpohjatila n. 250-400 mm 

 mineraalivilla n. 200 mm 

 betoni 

 maali 
 

10.2 Havainnot 

Vesikattoa ja yläpohjaa koskevia havaintoja on esitetty alla olevissa kuvissa 63-74.  
 
Alkuperäinen, 1968 valmistunut osa 
 

  
Kuvat 63 a ja b. Yleiskuva alkuperäisen osan vesikatolta pohjoisesta etelään päin ku-
vattuna. Alipaineventtiili (b) ja muut läpiviennit olivat havaintojemme mukaan tiiviit. 
 

  

a b 

a b 
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Kuvat 64 a ja b. Alkuperäisen osan eteläpäädyssä puhaltimien vierellä havaittiin veden 
lammikoitumista. Vesikaton kaltevuudet ovat riittävät. 
 

  
Kuvat 65 a ja b. Eteläosan vesikaton puhaltimien vierellä havaittiin veden lammikoitu-
mista. Vesikaton kaltevuudet ovat riittävät. 
 

  
Kuvat 66 a ja b. Tarkastusluukku eteläosan päätyräystään lähellä. Yläpohjatilan ra-
kenteet ovat kuivia. Lämmöneristeen päällä on tuulensuojapaperi, jonka päällä on pai-
nona lautoja. 
 

  
Kuvat 67 a ja b. B3-sisäänkäynnin kohdalla katolla on erilaisia läpivientejä ja niiden 
takana IV-konehuone. Kattoikkunalyhdyn seinämät ovat lastulevyä. Kattoikkunoissa on 
paikoin vuotojälkiä.  
 

a b 

a b 

a b 
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Kuvat 68 a ja b. IV-konehuone on asennettu jälkikäteen bitumikermikatteen päälle. IV-
konehuoneen alla on epämääräinen välitila (a). IV-konehuoneen länsipuolella vesika-
ton vedenpoistona on ulosheitinkouru, mutta vesi ei valu pois väärien kallistusten takia 
(b).  
 

  
Kuvat 69 a ja b. Räystäspeltien alla on myrskypelti (a). Vesi lammikoituu pihakatosten 
päälle, paikoin havaittiin sammalta (b). 

  

 
Kuvat 70 a-c. Alkuperäisen osan vesikatolle (c) kuljetaan IV-konehuoneen kautta, 
jonne mennään luokkatilasta B150.  Kulkureitti on hankala (a,b) ja tikkaat huonokun-
toiset (b).  

a b 

a b 

a b 

c 
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Laajennusosa vuodelta 1986 
 

  
 

 
Kuva 71 a-c. Laajennusosan vesikaton itäosalla bitumikermikatetta suojaavan sora-
kerroksen määrä on vähäinen (a), sora on siirtynyt (b), kaltevuus on riittämätön ja soran 
päällä kasvaa jäkälää (a, b).  Pintakermissä havaittiin paikoin halkeilua (c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

c 
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Kuvat 72 a-d. Kattoluukun alueella bitumikermiä on uusittu (a). Kattoluukun kohdalta 
tarkastettiin yläpohjarakenne ja yläpohjatilan kunto (b). Rakenteet olivat havaintojen 
mukaan hyväkuntoiset; puuosat olivat kuivia, lujia ja lämmöneriste pölisevän kuivaa. (c 
ja d). Räystäältä on tuuletusreitti yläpohjatilaan, ja bitumikermi ulottuu räystään yli. 
Myrskypeltiä ei ole. Sähkökaapeli oli suojaputkessa (c). 
 

 
Kuva 73. Luokkatilassa B205 katon liikuntasaumassa havaittiin tummumaa. Kohta oli 
pintakosteusilmaisimella kuiva, joten jäljet ovat todennäköisesti ilmavirtausten aiheut-
tamia.  
 

a b 

c d 
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Kuva 74 a-c. Kuvissa vesikatolle avoimia putkiläpivientejä. Toisen kerroksen luokassa 
212 on avoin poistoputki ja vuotojälkiä akustiikkalevyssä (a). Kohta oli pintakosteusil-
maisimella kuiva. Myös luokassa 208 on avoin poistoputki, jonka vesivuotojälkiä on 
ilmeisesti paikattu uudella akustiikkalevytyksellä (b). Kuvassa c on toisen kerroksen 
työtilan 213 avoimet putket. Kyseisten putkiläpivientien vesikaton puoleisessa päässä 
on sadehatut. 

 

10.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Bitumikermikattojen keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 30…40 vuotta, jonka 
perusteella voidaan arvioida 1968-valmistuneen osan uusitun bitumikermikatteen ikä. 
Tutkijoilla ei ollut käytössä tietoa vesikaton uusimisajankohdasta. Vuonna 1986- val-
mistuneen osan alkuperäisen bitumikermikaton keskimääräinen tekninen käyttöikä on 
loppupuolella, mutta vesikatolla ei ollut merkittäviä puutteita, joten uusimistarve on 
ajankohtainen seuraavan 5-10 vuoden kuluessa. 
 
Alkuperäisosan (1968) uusittu vesikatto on pääosin hyväkuntoinen. Paikallisia puut-
teita havaittiin kaltevuuksissa ja vedenpoistossa, jotka eivät merkittävästi heikennä toi-
mintaa eivätkä aiheuta toimenpidetarvetta. IV-konehuoneen asennustapa rasittaa ve-
sikatetta ja suosittelemme tarkastamaan toteutustavan ja mahdollisen korjaustarpeen. 
Kattoikkunoiden kohdalla on tapahtunut paikallisia vesivuotoja, joten suosittelemme 
parantamaan kattoikkunoiden vedenpitävyyttä. Nykyiset kattoikkunoiden kuilujen las-
tulevyseinämät eivät ole paloteknisesti turvallisia, joten kuilujen seinät tulee uusia pa-
lonkestävästä materiaalista. Vesikatolle olevat kulkureitit suositellaan uusimaan help-
pokulkuisemmiksi ja suosittelemme uusimaan huonokuntoiset talotikkaat. 

Vesikatolle huonetiloista johtavat avoimet poistoputket tulee tulpata. 

Laajennusosan (1986) vesikatteen uusiminen on ajankohtaista noin 5-10 vuoden 
päästä. Peruskorjauksessa tulee parantaa vesikaton kaltevuutta ja estää veden lam-
mikoituminen vesikatolle. Räystäille tulee asentaa myrskypellit. Vesikattokorjauksen 
jälkeen singelin asentaminen nykyaikaisen sirotteellisen pintakermin päälle ei ole vält-
tämätöntä, elleivät paloviranomaiset sitä vaadi. Suosittelemme ennen peruskorjausta 
seuraamaan vesikaton kuntoa vuosittaisilla tarkastuksilla ja korjaamaan mahdollisesti 

a b 

c 
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havaittavat puutteet. Yläpohjaan on mahdollista lisätä lämmöneristettä asentamalla pu-
hallusvillaa. 

 

11 Sisäilma 

11.1 Havainnot 

Rakennuksen sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä havainnoitiin aistinvaraisesti tutkimuksen 
yhteydessä sekä selvitettiin jatkuvakestoisilla olosuhteiden seurantamittauksilla aika-
välillä 17.10.–1.11.2016. Aistimukset sisäilman raikkaudesta tai tunkkaisuudesta vaih-
telivat rakennuksen eri osissa eri luokkatilojen välillä. Esimerkiksi ensimmäisen kerrok-
sen pohjoispäädyn luokissa ilma aistittiin raikkaampana kuin toisen kerroksen pohjois-
päädyssä. Myös lämpöolosuhteet vaihtelivat rakennuksen eri osissa.  

Tiloissa ei havaittu mikrobiperäisiä hajuja lukuun ottamatta ensimmäisen kerroksen 
luokkatilan B139 vesipisteen lattianpäällysteen alaista hajua ja luokkatilan B130 ulko-
seinänurkan levämäistä hajua. Tiloissa oli paikoin vanhan materiaalin haju, johtuen to-
dennäköisesti vanhoista ilmoitustauluista ja muista rakennusaikakaudelle tyypillisistä 
levymateriaaleista. 

Tiloissa oli runsaasti yläpölyä ja havaintojemme mukaan siivous keskittyi lähinnä latti-
oiden puhdistamiseen. 

Sisäilmaa koskevia havaintoja on esitetty alla olevien kuvien 75-80 yhteydessä ja si-
säilman olosuhdemittalaitteiden sijainti on esitetty kuvassa 80. 

  

  

Kuvat 75 a-d. Alakattojen yläpuolella havaittiin runsaasti pölyä putkien (d), johtojen 
ja johtokourujen päällä. Alakattoritilöiden mineraalivillapussien päät olivat avoimet 
(a), putkia ja pintoja oli eristetty mineraalivillalla (b, c). Käytävän ja luokkatilojen vä-
liset läpiviennit olivat epätiiviit (c,d) 

b a 

c d 
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Kuva 76 a ja b. Tiloissa käytetyt akustiikkalevyt oli ummistettu reunoista asianmu-
kaisesti (a). Alaslaskutilassa, levytyksen takana on paikoin avonaisia mineraalivilla-
levyjä (luokkatila B150, b). 

 

 

 
Kuva 77 a ja b. Juuttikankaisten (a) ja levypintaisten (b) ilmoitustaulujen tunkkainen 
haju voi heikentää sisäilman laatua. Levyilmoitustauluja oli mm. huoneissa 204 ja 205. 
 

a 

b 

a b 
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Kuvat 78 a ja b. Koulun tiloissa havaittiin paljon viherkasveja. Mullan pinnassa tapah-
tuu mikrobi-itiöintiä mullan kastelun ja kuivumisen välillä mikä voi heikentää sisäilman 
laatua ja aiheuttaa mikrobiperäisiä hajuaistimuksia. 

   

  
Kuvat 79 a-d. Tiloissa havaittiin pintamateriaaleja, joissa oli vanhoja vesivauriojälkiä. 
Kohdat olivat pintakosteusilmaisimella mitattuna kuivia. Vuotava putkiliitos on aiheut-
tanut kalustelevyn vaurioitumisen allaskaapissa luokkatilassa 215 (a-c). Sisäverhous-
levyn vauriojäljet toisen kerroksen aulan näyttelykaapissa (d). Näkyviä pintavauriota oli 
myös kattoakustiikkalevyissä (kpl 10). 
 

a b 

a 

c 

b 

d 
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Kuvat 80 a ja b. Sisäilmamittalaitteiden sijainti ensimmäisessä (a) ja toisessa (b) ker-
roksessa. 

 

a 

b 
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11.2 Sisäilman lämpötila- ja kosteus 

Sisäilman lämpötilaa ja kosteutta mitattiin neljässä eri käyttötilassa; ensimmäisen ker-
roksen tiloissa B106, B138, B151 sekä toisen kerroksen tilassa B202. Ulkoilman olo-
suhteita seurattiin samaan aikaan rakennuksen pohjoispuolen katoksessa. Olosuhde-
mittausten tulokset on esitetty alla olevissa kuvaajissa. 
 

 
Kuvaaja 4. Lämpötilat aikavälillä 17.10.–1.11.2016 ulkona ja käyttötiloissa. 
 
Luokissa B106 ja B202 mittausjakson aikana lämpötila vaihteli 23…25 °C välillä, ja 
viikonloppuisin lämpötila on hieman alhaisempi, noin 22…24 °C. 

Luokan B138 lämpötila oli koko mittausjakson ajan noin 19…22 °C.   

Koulupsykologin huoneessa B151 lämpötila vaihteli noin 18…19 °C:een välillä. Myös 
tässä tilassa lämpötilassa oli notkahdus alaspäin 28.10.2016, jonka jälkeen lämpötila 
alkuviikosta palautui ennalleen. 

Ulkoilman lämpötila vaihteli mittausjakson aikana -3…+10°:een.  

Tilaajan kertoman mukaan lämmityspatteriverkostossa oli havaittu vuotoa, jonka kor-
jaustyöt olivat parhaillaan käynnissä. Vuoto aiheutti lämmityspatteriverkostoon ilmaa, 
jolloin osa pattereista oli kylmänä. Korjaustyöt saatiin tilaajalta saadun tiedon mukaan 
päätökseen 15.11.2016. 
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Kuvaaja 5. Suhteelliset kosteudet aikavälillä 17.10.–1.11.2016 ulkona sekä käyttöti-
loissa.  
 
Sisäilman suhteellinen kosteuspitoisuus mittausjaksolla tilojen ollessa käytössä oli ti-
loissa B106 ja B202 18…30 %RH sekä tiloissa B138 ja B151 24…36 %RH. Viikonlo-
pun aikana, jolloin lämpötiloissa tapahtui notkahduksia, myös suhteellisen kosteuden 
tuloksissa havaittiin muutoksia, jolloin suhteellinen kosteuspitoisuus nousi 35…50 
%RH:n välille. Alkuviikosta suhteellisen kosteuden lukemat palautuivat ennalleen.  

 

11.3 Sisäilman hiilidioksidipitoisuus 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta seurattiin neljässä mittauspisteessä; ensimmäisen 
kerroksen luokkatiloissa B138 ja B106 sekä toisen kerroksen luokkatiloissa B202 ja 
B217. Kuvaajassa 6 on esitetty tiloittain hiilidioksidimittausten tulokset. 
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Kuvaaja 6. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet neljässä luokkatilassa 17.10.-1.11.2016. 
Mittausjakson pituus oli noin kaksi viikkoa. Tutkittujen huoneiden sisäilman hiilidioksi-
dipitoisuustasot jäivät hieman alle 1500 ppm (STM 545/2015). 
 

11.4 Rakennuksen painesuhteet 

Paine-eroa ulko- ja sisäilman välillä mitattiin ensimmäisen kerroksen tiloissa B107, 
B138 ja B151 sekä toisen kerroksen tiloissa B217 ja B204. Yli viikon mittaisen seuran-
tamittauksen avulla voitiin seurata erilaisten olosuhteiden vaikutusta rakennuksessa 
vallitseviin painesuhteisiin sekä arvioida ilmanvaihdon toiminta-aikoja. Kuvaajassa 7 
on esitetty ulko- ja sisäilman väliset paine-erojen mittaustulokset tarkasteltuna ajanjak-
sona.  

 
Kuvaaja 7. Sisäilman ja ulkoilman väliset paine-eron seurantamittaukset ajalla 17.10.-
1.11.2016.  
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Mittausjakson aikana ensimmäisen kerroksen luokkatilassa B107 havaittiin erittäin voi-
makasta painesuhteiden vaihtelua ilta/yöaikaan ja viikonloppuisin, jolloin paine-ero ul-
koilmaan nähden oli -23…-27 Pa. Myös tilassa B217 havaittiin ajoittain alipainetta -
16…-17 Pa. Alipaineinen ajanjakso ajoittui muutamina päivinä ilta/yöaikaan. Viikonlop-
puina ei havaittu merkittäviä eroja normaaliin käyttöaikaan nähden.  

Tilojen B138 ja B204 paine-ero ulkoilmaan nähden oli pääosin aavistuksen ylipainei-
nen. Psykologin huone B151 oli mittausjaksolla pääsoin lievästi alipaineinen. 

11.5 Radon 

Rakennuksen ryömintätilasta ja ensimmäisen kerroksen luokkatiloista B106 ja B138 
mitattiin radonpitoisuutta noin kahden viikon mittauksella. Tulokset on esitetty taulu-
kossa 2. 

Taulukko 2. Radonmittaustulokset ryömintätilassa ja ensimmäisessä kerroksessa.  

Mittapiste Mittaritunnus 2 viikon keskiarvo [Bq] 

Ryömintätila R7 191 

Ensimmäinen kerros, luokka B106 R6 20 

Ensimmäinen kerros, luokka B138 R12 26 

 

11.6 Pölyn koostumus ja kahden viikon kuitulaskeumamaljat 

Koulun tiloissa havaittiin runsaasti pölyä alakattojen yläpuolella (kts. kpl 11.1), valai-
simien ja kaappien päällä sekä ilmanvaihdon päätelaitteiden ympärillä (kuva 81). 

  

  
Kuva 81. Tiloissa havaittiin runsaasti yläpölyjä mm. valaisimien (a) ja kaappien (b) 
päällä. Ilmanvaihdon päätelaitteissa havaittiin sisäilman pölyn kertymistä pinnoille (c ja 
d). 

a b 

c d 
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Pyyhintäpölynäytteitä otettiin kuudesta huonetilasta (B106, B138, B151, B202, B212 ja 
B217) sekä viidestä tuloilman päätelaitteesta (B106, B138, B151, B202 ja B212). Huo-
neen B217 tuloilmakanavasta ei saatu näytettä koska tuloilmakanavan päätelaitetta ei 
pystynyt aukaisemaan.  

Huonetilojen pyyhintäpölyt sisälsivät pääasiassa tavanomaista huonepölyä. Huo-
neesta B106 otetussa pyyhintäpölynäytteessä todettiin teollisia mineraalikuituja 1-5 
paino-%. Kyseisen huoneen kahden viikon laskeumamaljan tulokseksi saatiin 0,1 kui-
tua /cm³ (liite 3).  

Viidestä tuloilmakanavasta otetusta näytteestä kolmessa (B138, B202 ja B212) todet-
tiin runsaasti teollisia mineraalikuituja eli 50-60 paino-%. 

11.7 Sisäilman VOC-mittaus 

Sisäilman VOC-näytteet otettiin luokkatiloista B106, B107 ja B142. Näiden tilojen 
TVOC-pitoisuudet olivat alle 10 µg/m3 eikä poikkeavia yhdisteitä havaittu. 

 

11.8 Johtopäätökset 

Havaintojemme mukaan rakennuksessa on sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä kuten 
juuttikankaisia ilmoitustauluja, hoitamattomia viherkasveja, pölyä ja mineraalivillakui-
tuja. Sisäilman laadun parantamiseksi juutti-, kangas tai levypintaiset ilmoitustaulut 
sekä viherkasvit suositellaan poistamaan peruskorjauksen yhteydessä ja kuitulähteet 
poistetaan. Sisäilman kuiduille asetettu toimenpideraja ei ylittynyt mittauksissa, joten 
kuitukorjaukset eivät näkemyksemme mukaan ole kiireellisiä.  

Pöly- ja mineraalivillalähteen poistamiseksi peruskorjauksen yhteydessä alakattoritilät 
vaihdetaan esimerkiksi M1-luokiteltuun levyyn ja alakattojen yläpuoliset pinnat puhdis-
tetaan pölystä.  Alakaton yläpuolella olevat mineraalivillapinnat kuten putkieristeet tu-
lee pinnoittaa ja luokkatilojen ja käytävän väliset läpiviennit tiivistää epäpuhtauksien, 
hajujen ja äänien kulkeutumisen estämiseksi.  

Sisäilman lämpötila 
Sisäilman lämpötila on keskeinen viihtyvyystekijä. Korkea lämpötila ja ulkoilman pitkä-
aikaisempi pakkasjakso laskevat lämmityskausina sisäilman suhteellista kosteutta, jol-
loin 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. Olosuhteet lämpötilan 
osalta vaihtelivat mittausjakson aikana tutkituissa tiloissa välillä 18…25 °C. Huoneessa 
B151 on ollut ajoittain liian kylmä. Patteriverkoston korjauksen jälkeen patterit tulee 
ilmata ja huonetilojen lämpötilat säätää sopiviksi. 

Sisäilman kosteuspitoisuus 
Huoneilman suhteellisen kosteuspitoisuuden suosituksena on pidetty 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. Tutkituissa käyttötiloissa olosuhteet suhteellisen kosteuden 
osalta olivat normaalit ja välillä 20…35 % RH.   
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Sisäilman hiilidioksidipitoisuus kuvaa rakennuksen käyttötilojen ilmanvaihdon riittä-
vyyttä käyttäjien määrään nähden. Hiilidioksidipitoisuuden osalta sisäilman hiilidioksi-
dipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoil-
man hiilidioksidipitoisuus (STM:n asetus 545/2015) eli noin 1500 ppm. Korkeat hiilidi-
oksidipitoisuuden arvot voivat aiheuttaa tiloissa oleskeleville yleisesti väsymystä ja 
mm. päänsärkyä. Lisäksi korkea hiilidioksidipitoisuus kuvaa hyvin myös muiden ihmis-
peräisten päästöjen määrää ja tällöin sisäilma koetaan raskaaksi ja tunkkaiseksi. Hiili-
dioksidipitoisuuden mittaustulosten perusteella sisäilman hiilidioksidipitoisuudet alitta-
vat mitatuista tiloista toimenpiderajan. Koska Suomen rakentamismääräyskokoelman 
D2 mukainen hiilidioksidipitoisuuden enimmäisarvo 1200 ppm (tyydyttävä sisäilma) 
ylittyy paikoin luokkatiloissa B138 ja B202, suosittelemme tarkastamaan ilmamäärien 
riittävyyden tiloissa. 

Paine-erot ulkovaipan yli 
Rakennuksen painesuhteilla tarkoitetaan rakennuksen sisä- ja ulkoilman tai rakennuk-
sen eri osien välisiä ilmanpaine-eroja. Paine-ero pyrkii tasoittumaan, minkä takia ilma 
virtaa paine-erojen vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan päin. Rakennuk-
seen muodostuviin painesuhteisiin vaikuttavat ulko- ja sisäilman välisistä tiheyseroista 
syntyvä savupiippuvaikutus, tuuli sekä rakennukseen johdettavan tulo- ja poistoilman 
määrä eli ilmanvaihto. Käytännössä rakennuksessa vallitseva alipaineisuus mahdollis-
taa ilman virtaamisen osittain rakenteiden läpi ja osittain rakenteissa olevien epä-
tiiveyskohtien kautta. Sisäilmaan virtaavan vuotoilman määrä vaihtelee rakenteiden 
epätiiveyskohtien määrän ja toisaalta myös alipaineen suuruuden mukaan. Mitä epä-
tiiviimmät rakenteet ovat ja mitä suurempi vallitseva paine-ero on, sitä enemmän vuo-
toilmaa virtaa rakenteiden läpi sisäilmaan. Ilmanvaihdon suunnitteluohjeiden (RMK D2) 
mukaan rakennus tulee suunnitella yleensä alipaineiseksi, jotta sisäilmassa mahdolli-
sesti oleva ylimääräinen kosteus ei kulkeudu rakenteisiin. Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen (545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista) 
soveltamisohjeen mukaan silloin, kun alipaineisuus on suurempi kuin 15 Pa, tulee ali-
paineisuuden syy selvittää ja alipaineisuutta mahdollisuuksien mukaan pienentää. 

Paine-eromittausten perusteella rakennuksen painesuhteet vaihtelevat rakennuksen 
eri osissa ja ovat paikoin voimakkaan alipaineiset tai lievästi ylipaineiset. Rakennuksen 
painesuhteet eivät ole tasapainossa ja ilmeisesti ilmamäärissä on riittämättömyyttä. Il-
manvaihtolaitteet on suositeltu uusittaviksi (kpl 12). Ennen peruskorjausta suositte-
lemme tarkastamaan ilmanvaihdon riittävän ja oikea-aikaisen toiminnan. 

Radon 
Säteilyasetuksessa (1512/1991) on asetettu raja-arvot työpaikkojen radonpitoisuu-
delle. Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa 400 Bq/m3. 
Tätä toimenpidearvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloi-
hin. Gesterbyn koulun rakennus B:ssä mitatut luokkatilojen radonpitoisuudet ovat sel-
västi alle työpaikkojen raja-arvon 400 Bq/m3.  

Pölyn koostumus ja kahden viikon kuitulaskeumamaljat 
Viidestä tuloilmakanavasta otetussa näytteessä kolmessa (B138, B202 ja B212) todet-
tiin runsaasti teollisia mineraalikuituja mikä viittaa ilmanvaihtolaitteissa sijaitseviin kui-
tulähteisiin. Kuidut eivät kuitenkaan huonetiloista otettujen pölynäytteiden perusteella 
kulkeudu sisäilmaan. 

Pöly liikkuu ilmavirtausten mukana. Voimakkaat ilmavirtaukset kierrättävät pölyistä si-
säilmaa, joka voi ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Tilojen alipaineisuus voi aiheuttaa myös 
ilmavirtausta alakattojen päältä ja koteloinneista käyttötiloihin päin. 
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Runsas huonepölyn määrä voi aiheuttaa käyttäjille ärsytysoireita. Tilojen pölyt tulee 
pyyhkiä säännöllisesti normaalin viikkosiivouksen yhteydessä. Tasopintojen pölyn 
pyyhkimisen mahdollistamiseksi suosittelemme säilyttämään irtomateriaalit niille vara-
tuissa (suljetuissa) hyllyissä. Tämän lisäksi suoritetaan kaksi kertaa vuodessa nk. ylä-
pölyjen pyyhintä, jolloin pyyhitään yli 180 cm:n korkeudella olevat pölyt riittäviä apuvä-
lineitä käyttäen ja pestään verhot. Yläpölyjä ovat mm. kaappien ja valaisimien pääl-
lysosat ja ovilistat. 

Sisäilman VOC 

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. 
Havaituista yksittäisistä VOC-yhdisteistä STMa 545/2015:n mukaan 2-etyyli-1-hek-
sanolin tolueenin vasteella laskettu toimenpideraja-arvo on 10 μg/m³ ja 2,2,4-trimetyyli-
1,3-pentaanidiolidi-isobutyraatin eli TXIB:n tolueenin vasteella laskettu toimenpideraja-
arvo on 10 μg/m³. Huonetilojen B106, B107 ja B142 mitatut sisäilman VOC-tulokset 
alittavat kaikki raja-arvot, TVOC on erittäin alhainen eikä poikkeavia yhdisteitä ole. 

 

12 Ilmanvaihtokoneet 

12.1 Liikuntatilat 

 Ilmanvaihtokoneet TK1, PF1, TK2 ja PF2 
Gesterbyn koulun liikuntasalia palvelevat tuloilmakoneet TK1 ja TK2 sekä poistoilma-
puhaltimet PF1 ja PF2. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat vesikaton ilmanvaihtokonehuo-
neessa. Ilmanvaihtokoneet ovat ns. pakettikoneita, jotka ovat alkuperäisiä. Tuloilma-
koneet on varustettu sulkupellillä, kiertoilmalla, suodattimella, lämmityspatterilla ja pu-
haltimella. Tuloilmakoneiden puhallinkammiot toimivat äänenvaimentimena. Kuvissa 
82-89 on esitetty ilmanvaihtokoneissa TK1, PF1 ja TK2, PF2 tehtyjä havaintoja. 

 
Kuva 82. Tuloilmakone TK1 on alkuperäinen pakettikone, joka on teknisen käyttöiän 
lopussa. Tuloilmakoneen sähkömoottorin ja puhaltimen laakereissa on kuiva laakeri-
ääni. 
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Kuva 83 a ja b. Tuloilmakoneen suodatinkehikko ei ole tiivis ja siinä tapahtuu ohivir-
tausta. Tuloilmasuodattimien suodatusluokka on väärä (G3= karkea suodatin). Taa-
jama- ja teollisuusalueiden ulkopuolella ja etäällä vilkasliikenteisiltä liikenneväyliltä si-
jaitsevien rakennusten tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilman-
suodattimena on vähintään G4- luokan suodatin (D2 Suomen rakentamismääräysko-
koelma). 

  
Kuvat 84 a ja b. Tuloilmakoneen TK1 lämmityspatteri on likainen. Tuloilmakoneen pu-
hallinkammio on likainen. 
 

  
Kuva 85 a ja b. Tuloilmapuhaltimen ja sähkömoottorin laakerit pitävät poikkeavaa 
ääntä. Tuloilmakoneen puhallinkammiossa on mineraalivilla ja reikäpelti. Kammio on 
käsitelty pölynsidonta-aineella vuosien varrella. Käsittely ei ole täysin onnistunut, 
koska yläpinnassa on alueita jossa ei ole havaittavissa suojakäsittelyä. Käsittelemät-
tömistä alueista irtoaa villakuituja, jotka ilmavirran mukana kulkeutuvat käyttötiloihin. 
 

a b 

a b 

b a 
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Kuva 86. Tuloilmakoneen TK2 tuloilmakammiosta kuvattu ilmanvaihtokanava. 

  
Kuvat 87 a ja b. Poistoilmakoneen PF1 puhallinkammiossa on mineraalivillapinta, joka 
on monin paikoin rikki. Poistoilmakoneesta on kanava tuloilmakoneen TK1:n raitisilma-
kammioon, jolloin tuloilmakone TK1 käyttää osittain myös palautusilmaa sisään puhal-
luksessa. Tuloilmakoneen suodatinkehikossa tapahtuu ohivirtauksia, jolloin myös pois-
toilmakoneesta irtoavat villakuidut saattavat päästä käyttötiloihin. PF 1 poistoilmapu-
haltimen ja sähkömoottorin laakerit pitävät poikkeavaa ääntä. 
 

 
Kuva 88. Tuloilmakone TK2 on samanlainen pakettikone, kuin TK1. Tuloilmakoneessa 
TK2 toistuvat samat epäkohdat, jotka on havaittu tuloilmakoneessa TK1. 
 

a b 
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Kuva 89. Poistoilmakoneen PF2 puhallinkammiossa on mineraalivillapinta, joka on 
monin paikoin rikki. Poistoilmakoneesta on kanava tuloilmakoneen TK2:n raitisilma-
kammioon, jolloin tuloilmakone TK2 käyttää osittain myös palautusilmaa sisään puhal-
luksessa. Tuloilmakoneen suodatinkehikossa tapahtuu ohivirtauksia, jolloin myös pois-
toilmakoneesta irtoavat villakuidut saattavat päästä käyttötiloihin. 
 

 Ilmanvaihtokone TK3 
 

Gesterbyn koulun voimistelusalin kuntosalia palvelee tuloilmakone TK3. Ilmanvaihto-
kone sijaitsee kuntosalin takaosan siivouskomerossa, kiinnitettynä kattoon.  Ilmanvaih-
tokone on vanha Bachon valmistama ns. pakettikone. Kuvissa 90-91 on esitetty tuloil-
makoneessa TK3 tehtyjä havaintoja. 

  
Kuvat 90 a ja b. Tuloilmakoneen TK3 puhallinkammiossa on mineraalivillapinta, joka 
on monin paikoin rikki. Tuloilmakoneen villapinnoista saattaa ilmavirran mukana kul-
keutua villakuituja käyttötiloihin. Tuloilmakoneen TK3 puhallinkammion mineraalivilla-
pinta on monin paikoin rikki, jolloin villapinnoista saattaa ilmavirran mukana kulkeutua 
villakuituja käyttötiloihin. 
 

 
Kuva 91. Tuloilmakoneen TK3 äänenvaimentimessa on mineraalivilla ja reikäpelti.  Ää-
nenvaimentimesta saattaa irrota villakuituja, jotka ilmavirran mukana kulkeutuvat käyt-
tötiloihin. 

a b 
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12.1 Koulu 

 Ilmanvaihtokone TK2/PF7 
Gesterbyn koulun opetustiloja ja käytävää palvelee ilmanvaihtokone TK2/PF7. Ilman-
vaihtokone sijaitsee vesikaton IV- konehuoneessa.  Ilmanvaihtokone on alkuperäinen 
pakettikone, jota on korjattu 2000 luvun alkupuolella. Tuloilmakone on varustettu sul-
kupellillä, esisuodattimella, puhaltimella, pyörivällä LTO- kiekolla, suodattimella ja tu-
loilmakammiolla.  Ilmanvaihtokone on teknisen käyttöiän lopussa, mutta tehtyjen kor-
jaustoimenpiteiden johdosta sen käyttöikää on saatua jatkettua. Ilmanvaihtokoneessa 
tehtiin seuraavia havaintoja, jotka on syytä huomioida ja korjata.  

Kuvissa 92-95 on esitetty ilmanvaihtokoneessa TK2/PF7 tehtyjä havaintoja. 

  
Kuvat 92 a ja b. Ilmanvaihtokoneen avattavien luukkujen lukitukset ja tiivisteet ovat 
huonossa kunnossa. Tuloilmakoneen TK2 puhallinkammiossa on melko paljon roskia. 
 

  
Kuvat 93 a ja b. Ilmanvaihtokoneen LTO- kammiossa on paljon roskaa. Ilmanvaihto-
koneen LTO:n tiivisteet ovat kuluneet ja LTO- kiekko on likainen. 
 

a b 

a b 
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Kuva 94. Tuloilmakoneen TK2 tuloilmakammiossa on mineraalivillaa näkyvillä. Kam-
miossa on reikäpelti, jonka alla on mineraalivilla. 

 
Kuva 1. PF7 poistoilmakoneen puhallinkammio on melko pölyinen.  

  

Ilmanvaihtokoneet 302 TF1, LTL 3.2 ja LTL 3.3 
Gesterbyn koulun keittiötä ja ruokasalia (opetustiloja) palvelee tuloilmakone 302 TF1 
ja poistoilmapuhaltimet LTL 3.2 sekä LTL 3.3. Ilmanvaihtokone sijaitsee vesikaton IV- 
konehuoneessa ja poistoilmapuhaltimet sijaitsevat ylemmällä vesikatolla.  Ilmanvaih-
tokoneet on asennettu vuonna 2000. Tuloilmakone on varustettu sulkupellillä, suodat-
timella, LTO- patterilla, lämmityspatterilla ja puhaltimella. Kuvissa 96-99 on esitetty il-
manvaihtokoneessa 302 TF1 tehtyjä havaintoja. 

  

Kuvat 96 a ja b Tuloilmakoneen 302 TF1 LTO- patterissa on roskia. Tuloilmakoneen 
302 TF1 puhallinkammiossa on roskia ja rasvaa. 
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Kuvat 97 a ja b. Tuloilmakoneen 302 TF1 puhallinkammionpohja on öljyinen (a), koska 
hihnoissa käytetään kitkaspray ainetta (b). 
 

  
Kuva 98 a ja b. Tuloilmapuhaltajassa (a) käytetään XPZ tyyppisiä kiilahihnoja (b), jotka 
ilmeisesti luistavat, jonka vuoksi käytetään kitkaspray ainetta. 
 

 
Kuva 99. Tuloilmakoneen tuloilmakammioita ei voitu tarkastaa, koska kammio on ra-
kenteiden sisällä. Mikäli kammio/äänenvaimennin on alkuperäisiä rakennuksen raken-
tamisvuodelta, niin tyypillinen materiaali rakentamisaikana oli mineraalivilla ja reikä-
pelti. 
 

a 
b 

a 

b 
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12.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Kohdetta palvelevat ilmanvaihtokoneet ovat teknisen käyttöiän lopussa ja suositte-
lemme niiden uusimista peruskorjauksessa.  

Koulun ilmanvaihto toimiii erilaisten järjestelmien kokonaisuutena koska osassa luok-
kia on luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita rakennuksen koneellisen tulo- poistojärjes-
telmän lisäksi. Tämä aiheuttaa haasteita ilmanvaihdon hallitulle toiminnalle. 

Koska käyttötiloihin kulkeutuu mineraalivillakuituja kanaviston kautta, suosittelemme 
ennen koneiden uusimista huoltamaan koneet, poistamaan mineraalivillakuitulähteet 
tai pinnoittamaan avoimet mineraalivillakuitupinnat. Lopuksi ilmanvaihtokoneet ja ka-
navisto puhdistetaan. Lisäksi tiivistetään rakenteet ohivirtauksen poistamiseksi ja tar-
kastetaan ilmavaihdon säädöt, huonekohtaiset ilmamäärät ja ilmanjako. 

13 Sisäilman altistumisolosuhteiden arviointi 

Tämän kappaleen tarkoituksena on arvioida sisäilman altistumisolosuhteita Työter-
veyslaitoksen julkaiseman ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen” -
mukaisesti. Altistumisolosuhde-arviointi perustuu rakennuksesta peräisin olevien epä-
puhtauslähteiden selvittämiseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisäilman laadun 
ohje- ja viitearvoihin, rakenteiden mikrobivaurioitumiseen, ilmavuotoreitteihin, kuituläh-
teisiin, betonirakenteiden poikkeaviin kosteuspitoisuuksiin sekä mahdollisiin haitta-
aine-esiintymiin. Terveydellisen merkityksen arvioinnin tekee terveysviranomainen tai 
työterveyshuolto käyttäen apuna kohteesta tehtyjä selvityksiä. 

Tutkimuksen perusteella haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen koska raken-
nuksessa on mineraalivillakuitulähteitä ja paikallisia ulkoseinän eristetilan mikro-
biepäpuhtauksia, joilla on ilmayhteys sisätilaan rakenteiden epätiiveyskohtien kautta. 
Mahdollinen altistumisolosuhde liittyy kuitenkin tiettyihin tiloihin eikä koko rakennuk-
seen. Tämän vuoksi haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen mutta vähäinen. 

Lattiapäällysteen alainen kohonnut kosteus rakennuksen etelä- ja länsisivulla ei ole 
sisäilman VOC-mittaustulosten perusteella aiheuttanut sisäilman laadun heikkene-
mistä ja lattiapäällysteen korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa peruskorjauksen yh-
teydessä.  

Ilmanvaihdon huolto, korjaus ja säätötoimet tulee tehdä ennen peruskorjausta koska 
mineraalivillakuitulähteet aiheuttavat havaintojen mukaan ärsytysoireita, vaikka STM:n 
asettama toimenpideraja-arvo ei ylittynyt.  

Ilmanvaihdon epätasapaino aiheuttaa merkittävää alipaineisuutta tilassa B107, mikä 
mahdollistaa rakenteissa todettujen mikrobiepäpuhtauksien siirtymisen huonetilaan il-
mavuotoreittien kautta. Lisäksi luokassa B130 on koettu sisäilmahaittaa, siellä todettiin 
ulkoseinän mikrobiepäpuhtauksia ja ulkoseinärakenteessa on ilmavuotoa. Näissä kah-
dessa luokassa altistumisolosuhde on mahdollinen. Altistumista voidaan vähentää 
oleskelemalla em. tiloissa lyhyitä aikoja, säätämällä ilmanvaihtoa ja välttämällä tilojen 
käyttöä, mikäli oireita esiintyy ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä. 
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14 Yhteenveto tärkeimmistä toimenpide-ehdotuksista 

Gesterbyn koulualueen rakennus B:n rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1968 ja 
1986, joten rakennukset ovat 48 ja 30 vuotta vanhoja. Rakennuksen peruskorjaus on 
rakennuksen iän perusteella ajankohtainen. Peruskorjauksen tarkoituksena on uusia 
rakenteet sellaisiksi, että seuraavia suurempia korjauksia tarvitaan vasta peruskorjaus-
jakson päättyessä, noin 30…35 vuoden kuluttua. Siksi peruskorjausta suunniteltaessa 
tulisi valita sellaisia pitkäikäisiä korjausmenetelmiä, joilla voidaan saavuttaa vähintään 
30…35 vuoden tavoitekäyttöikä.  

Rakennuksen talotekniset järjestelmät ovat osin alkuperäisiä, 1960- ja 1980- luvulla 
rakennettuja järjestelmiä. Suosittelemme uusimaan ilmanvaihtojärjestelmän nykyaikai-
sia vaatimuksia vastaavaksi. Lähtökohtaisesti suosittelemme myös S- ja RAU- ja LV- 
järjestelmien uusimista, mutta järjestelmien kunto on suositeltavaa selvittää, sillä mah-
dollisesti jotkin järjestelmän osat ovat käytettävissä. 

Ennen peruskorjausta tehtävät huoltotoimenpiteet ja muut toimet 

 Luokkatilan B130 sisäkuoren tiivistyskorjaukset erillisen suunnitelman mukai-
sesti 

 Ilmanvaihdon säätötoimet erityisesti luokissa B107 ja B217. Lisäksi luokkatilan 
B107 sisäkuoren mahdolliset tiivistyskorjaukset erillisen suunnitelman mukai-
sesti 

 Tilojen lämpötilojen säätäminen suositellulle tasolle. 

 Ilmanvaihdon riittävän ja oikea-aikaisen toiminnan varmistaminen 

 IV-koneiden huoltotoimet ja mineraalivillakuitulähteiden poisto / pinnoitus 

 Yläpohjaan / vesikatolle asennettujen poistoputkien tulppaaminen 

 Rakennukseen mahdollisesti jätettävien LVS—ja RAU- järjestelmien kunnon 
selvittäminen 
 

Peruskorjauksessa tehtävät toimenpiteet 

Yleiset 

 Koko rakennuksen vaipparakenteiden ilmatiiviyden parantaminen sis. rakenne-
liittymät, läpiviennit, kulkuaukot 
 

Piha-alueet ja salaojat 

 Salaojajärjestelmä uusitaan, myös rakennuksen alle 

 Perusmuurin ulkopuolinen vedeneristys, lämmöneristys ja sepelöinti alueilla, 
joilla sitä ei ole 

 Sokkelihalkeamien korjaus 

 Maanpinnan kaltevuutta parannetaan enemmän rakennuksesta poispäin viet-
täviksi, puu kaadetaan pohjoissivulta 

 Sadevesikaivojen lisääminen 

Alapohja ja ryömintätilat 

 Ikääntyneiden tai kosteusrasitettujen lattiapäällysteiden poistaminen. Maan-
vastaisille alapohjille asennetaan vesihöyryä hyvin läpäiseviä ja kosteusrasi-
tusta kestäviä lattiapäällysteitä 
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 Ryömintätilat kunnostetaan (orgaanisen aineksen poisto, maanpinnan muo-
toilu, sepelöinti, tuuletuksen parantaminen) ja niihin tehdään helppokulkuiset 
aukot sekä valaistus 

 Ryömintätiloihin sisätiloista vievät ovet ja luukut sekä epätiiviit alapohjan liitty-
mät tiivistetään 
 

Ulkoseinät ja ikkunat 

 Julkisivukorjaukset (vedenpitävyyden parantaminen, pellityksien uusiminen) 

 Alkuperäiset ikkunat uusitaan, jo uusituissa ikkunoissa ei toimenpidetarvetta 

 Ikkuna-ulkoseinäliittymät tiivistetään molemmissa rakennusosissa (sis. ikkunoi-
den karmivälien höyrynsulut) 

 Ikkunoiden vesipellit uusitaan laajennusosalla. 
 

Välipohja, väliseinät ja kotelorakenteet 

 Märkätilojen ja pesupisteiden vedeneristys uusitaan  

 Kotelorakenteet puhdistetaan, putket eristetään, kotelot tiivistetään  
 

Vesikatto ja yläpohja 

 Alkuperäisellä osalla ei toimenpidetarvetta 

 Laajennusosan peruskorjaustarve ajankohtainen 5-10 vuoden kuluttua 

 IV-konehuoneen perustustapa tarkastetaan ja selvitetään korjaustarve 

 Ikkunalyhtyjen korjaukset vedenpitäviksi ja paloteknisesti turvallisiksi 

 Kulkureitti vesikatolle muutetaan helppokulkuiseksi ja turvalliseksi, talotikkaat 
uusitaan 

 
Sisäilma 

 Sisäilman laatua heikentävät ilmoitustaulut poistetaan/uusitaan  

 Siivouksen tehostaminen, yläpölyjen poiston sisällyttäminen siivousohjelmaan 

 Alakattoritilöiden vaihtaminen esim. M1-luokisteltuun akustiikkalevyyn, alakat-
totilan mineraalivillapintojen ummistaminen ja alakattotilan puhdistus 

 Kuitulähteiden poistaminen (IV ja alakatto- sekä kotelotilojen pinnoittamattomat 
putkieristeet) 
  

Ilmanvaihtokoneet 

 IV-koneiden uusiminen liikuntatiloissa ja koulussa 
 

Rakennuksessa on haitta-aineita ja mikrobivaurioita sisältäviä rakennusmateriaaleja, 
jotka tulee huomioida purkutöissä. 

Sisäpuolella tehtävien korjausten jälkeen on suositeltavaa tehdä kattava suursiivous ja 
kaikkien pintojen nihkeäpyyhintä homepölysiivouksen periaatteita noudattaen. Suursii-
vous tulee tehdä kaikkien korjaustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen tehtävän tavan-
omaisten loppusiivouksen lisäksi. Siivouksen yhteydessä poistetaan mm. kaikki ylä-
pöly, kuten valaisimien ja ilmanvaihtokanavien yms. päälle kerääntynyt pöly. Siivous-
työlle nimetään ulkopuolinen valvoja, joka tarkastaa tilojen pölyttömyyden. 
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