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1 YLEISTÄ
1.1

Tilaaja

Mika Smirnov
Kiinteistöpäällikkö
Keravan Kaupunkitekniikka –liikelaitos
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava
Puh: 040 318 2736
mika.smirnov@kerava.fi
1.2

Kohdetiedot

Keravan keskuskoulu
Sibeliuksentie 6
04200 Kerava
1.3

Toimeksianto

Toimeksiantona oli suorittaa sisäilmatutkimus. Kohteessa suoritettiin aistinvarainen havainnointi,
kosteusmittaus pintakosteus- ja porareikämittauksilla, rakenneavaustutkimus ja mikrobianalyysi materiaalinäytteestä sekä ilmamäärien mittaukset otosluontoisesti.
1.4

Kohdekäynnit

Rakenneavaukset suoritettiin Delete Finland Oy:n Kunnostuspalveluiden toimesta heinäkuun aikaa.
Tutkimukset suoritettiin Delete Finland Oy:n Jaana Kovalchukin, Teemu Mäkisen ja Juha Tannerin
toimesta kesä- ja heinäkuun 2017 aikana.
1.5

Lähtötiedot

Koulukiinteistö on valmistunut vuonna 1939. Koulukiinteistöön kuuluu kaksi toisiinsa yhdistettyä rakennusta: opetustilarakennus sekä liikunta-/juhlasalirakennus. Kiinteistöä on peruskorjattu 1980-luvulla.
Opetustilarakennuksessa on kellari, kaksi opetustilakerrosta ja ullakko. Koulurakennusta palvelee
ullakolla sijaitseva IV-konehuone, jonka lisäksi ullakolla on tekstiilityöluokka. Kellaritilat ovat osittain
maan alla. Kellaritiloissa sijaitsee mm. ruokala, keittiö, sosiaalitilat, vanha sauna, iltapäiväkerhon tilat
sekä tekniset tilat. Rakennuksen tontilla on korkeuseroja siten että itäpuolella olevat tilat ovat osittain
maan alla.
Liikuntasalirakennuksen 1. kerroksessa on juhla-/liikuntasali. Kellarikerroksessa sijaitsee toimistot
(vanha asunto) pukuhuoneet, kirjavarasto (materiaalivarasto) sekä opetustila. Kellarikerros on osittain maanalainen. Liikuntasalirakennusta palveleva IV-konehuone sijaitsee liikuntasalirakennuksen
ullakolla.
Rakennusten yläpohja on harjamuotoinen rivisaumattu peltikatto. Koulu ja liikuntasalirakennusta yhdistävä rakennusosa on tasakattoinen ja bitumikermillä pinnoitettu. Ulkoseinä on massiivitiilirakenteinen ja alapohja tuulettuva/maanvarainen betonilaatta. Välipohjatyyppi on todennäköisesti alalaattapalkisto. Rakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
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Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet mahdollisiin sisäilmaongelmiin viittaavia oireita.
1.6

Rajaukset

Rakennekuvia ei ollut tutkimusten aikana käytössä. Koko kiinteistöä kattavaa asbesti- ja haitta-ainekartoitusta ei ollut tutkimuksen aikana käytettävissä. Muutamiin rakennetyyppiin kohdistuva AHAkartoitusraportti oli kuitenkin käytettävissä.

2 KOSTEUSMITTAUKSET
2.1

Pintakosteusmittaukset

Rakenteiden pintakosteuksia havainnoitiin GANN Hydromette UNI 1 näyttölaitteella käyttäen mittapäätä LB70. Pintakosteuden-tunnistin on ns. ”arvio-mittari”, jonka lukemia ei tule käyttää yksin korjaustyön suunnitteluun.
Pintakosteusmittaukset suoritettiin alapohjarakenteesta ja maanpaineseinistä.
Alapohjarakenteen pintakosteuksissa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja (muuta kuin siivous
komeron portaiden alla olevaa lattiaa, jossa on havaittu kohonneita kosteusarvoja). Alapohjan rakennetta ja kosteusteknistä toimivuutta tutkittiin myös rakenneavauksilla.
Pintakosteusmittausten mukaiset poikkeavat havainnot on merkattu liitteenä olevaan pohjakuvaan.
Tutkimuksen aikana havaittiin sekä vanhoja/ kuivuneita kosteusvaurioita että kosteita rakenteita.
Kosteusvauriot sijaitsevat pääasiassa rakennuksen länsiosassa.
Merkittävämmät kosteusvauriohavainnot liittyvät liikuntasalirakennuksen poikien suihkutilaan, jonka
seinässä todettiin pintakosteusmittausten mukaan kosteusvaurio. Kosteusvaurion syynä on todennäköisesti puutteellisesti toimiva syöksytorven vedenohjaus kaivoon. Osa vedestä ei ohjaudu hallitusti rännikaivoon vaan kastelee ulkoseinärakennetta.
Toinen märkä kohta oli koulun porrashuoneen 111 alin vasemmanpuoleinen nurkka. Kosteusvaurio
johtuu todennäköisesti julkisivun vesivuodosta.
Kolmas pienehkö kostea alue sijaitsee koulurakennuksen toisen kerroksen siivouskomerossa. Vesivahingon syynä on mahdollisesti puutteelliset putkiston läpivientien tiivistykset.
Kuivuneita vaurioita havaittiin mm. liikuntasalirakennuksen materiaalivaraston seinässä (tehtiin
myös porareikämittaus). Koulurakennuksen lämmönjakohuoneen seinän vuodon syynä on todennäköisesti puutteellinen läpivientitiivistys.
Koulurakennuksen kellarikerroksen siivouskomeron lattiassa havaittiin myös kohonneita pintakosteusarvoja.
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Kuva 1. Portaikkon alus, siivouskomero 061.
Koulurakennus

Kuva 2. Kohonneita pintakosteusarvoja
porrashuoneen 111 nurkassa. Koulurakennus

Kuva 3. Kohonneita pintakosteusarvoja ja
näkyvä kosteusvaurio poikien pesuhuoneessa
022. Liikuntasalirakennus

Kuva 4. Kohonneita pintakosteusarvoja ja
näkyvä kosteusvaurio poikien pesuhuoneessa
022. Liikuntasalirakennus

Kuva 5. Kuva ulkoapäin (022), puutteellisesti toimiva
syöksytorven
vedenohjaus
kaivoon.
Liikuntasalirakennus
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Kuva 6. Vanha ja kuivunut kosteusvaurio.
Materiaalivarasto 025. Liikuntasalirakennus.

Kuva 7. Vanha ja kuivunut kosteusvaurio, lämmönjakohuone 035. Koulurakennus.

Kuva 8. Kaksi puuta sijaitsee liian lähellä liikuntasalirakennusta. Rakennuksen itäpuoli.

2.2

Porareikämittaukset

Porareikämittaukset suoritettiin maanvaraisista seinärakenteista. Alapohjaan ei tehty porareikämittauksia, koska avatuilta osin alapohja on pääosin tuulettuva. Luukuun ottamatta teknisen työn rakennusosaa (ks. pohjakuva), jossa alapohjan alla on kevytsoratäyttö. Porareikämittauksia suoritettiin
kolmeen mittauspisteeseen. Kohonneita kosteuspitoisuuksia ei mittausten mukaan havaittu. Tarkemmat pintakosteusmittaustulokset löytyvät liitteenä olevasta mittauspöytäkirjasta. Mittausten paikat on merkattu liitteenä olevaan pohjakuvaan.
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Kuva 9. Porareikämittauksia iltapäiväkerhon luokassa 052. Koulurakennus

3 RAKENNEAVAUSTUTKIMUKSET
3.1

Alapohja

Alapohjaa tutkittiin putkikanaalien tarkastusluukkujen kautta sekä alapohjaan tehtyihin rakenneavausten kautta. Rakenneavauksia tehtiin yhteensä neljä kappaletta. Kolme avausta tehtiin koulutilaan ja yksi avaus liikuntasalirakennukseen.
Rakenneavausten mukaan putkikanaalien lisäksi tutkituilta osin alapohja on tuulettuva. Tästä poikkeaa teknisen työn luokan ja maalaushuoneen alapohjatäyttö. Putkikanaaleissa havaittiin runsaasti
orgaanista materiaalia: muottilautoja, irtonaisia lautoja sekä muuta sinne kuulumatonta tavaraa. Putkikanaaleissa havaittiin lisäksi putkistoa, joissa on huononkuntoista asbestieristettä.
Rakenneavauksistakin havaittiin vanhoja lahonneita muottilautoja. Aistinvaraisesti tuulettuva alapohjarakenne todettiin alipaineisesti. Lisäksi putkikanaaleissa ja rakenneavauksissa aistinvaraisesti
todettiin mikrobiperäistä hajua. Todennäköisesti putkikanaalien ja tuulettuvan alapohjan maa-aines
joutuu maaperän kosteusrasitukselle (sade-, hule- ja pohjavedet). Putkikanaalien ja tuulettuvan alapohjan olosuhteet ovat täten otollisia mikrobi- ja lahovauriolle. Putkikanaalien ja tuulettuvan ryömintätilan laho- ja mikrobivauriot ovat sisäilmanlaadun kannalta riskitekijöitä. Putkikanaalien ja tuulettuvan alapohjan kautta voi tapahtua epäpuhtauksien kulkeutumista ylempiin kerroksiin mahdollisen
epätiiveyskohtien tai rakenteissa kulkevien hormien kautta.
Muusta poikkeavat lattia ja seinärakenteet havaittiin koulurakennuksen teknisen työn luokassa ja
maalaushuoneessa.
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Maalaushuone
Alapohjan täyttö on kapillaarisen kosteuden nousun estävä kevytsoratäyttö. On mahdollista, että
kevytsoratäyttö ei ole alkuperäinen.
Teknisen työn luokka
Lattian rakenne on: lautalattia, mineraalivilla ja kevytsoratäyttö. Aistinvaraisesti avauksesta havaittiin
ummehtunutta tuoksua. Maapaineseinänkin rakenne eroaa muusta koulun ulkoseinärakenteesta.

Kuva 10. Lattia luukku avattu ip-luokassa. 052. Koulurakennus

Kuva 11. Lattia luukku avattu ip-luokassa. 052. Koulurakennus

Kuva 12. SK 34 luukun sisältä otettu kuva. Koulurakennus

Kuva 13. SK 34 luukun sisältä otettu kuva. Koulurakennus
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Kuva 14. Tilan 034 luukku on tiivistetty. Koulurakennus

Kuva 15. Maalaushuoneeseen 064 tehty
rakenneavaus. Laatan alla oleva täyttö on
kevytsora. Koulurakennus

Kuva 16. Maalaushuoneeseen 064 tehty
rakenneavaus. Laatan alla oleva täyttö on
kevytsora. Koulurakennus
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Kuva 17. 029 varastoon tehty rakenneavaus.
Koulurakennus

Kuva
17.
029
varastoon
tehty
rakenneavaus.
Avauksesta
näkyy
lahonneita muottilautoja. Koulurakennus

Kuva 18. Lahovaurioituneita muottilautoja, varastoon 029 tehty rakenneavaus. Koulurakennus
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Kuva 19. Rakenneavaus materiaalivarastoon 025.
Liikuntasalirakennus

Kuva 20. Rakenneavauksesta otettu kuva.
Kuvassa näkyy lahonneita muottilautoja.

Kuva 26. Avaus luokassa 068. Alapohjan täyttö on
mineraalivilla ja kevytsoraa.
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Välipohja

1. ja 2. kerrokset
Koulurakennus
1. ja 2. kerrosten luokkatiloissa lattiapinnoitemateriaalit ovat asbestipitoisia aiempien tutkimusten
perusteella (Finn-flex laatta, pikiliima ja magnesiamassaa). Opettajien huoneessa, kansliassa ja rehtorin huoneessa ja henkilökunnan oleskelutilojen käytävän lattian pinnoitemateriaalina on lauta. Lautalattiaan tehtiin rakenneavauksia rehtorin huoneeseen, opettajahuoneeseen ja liikuntasaliin. Lautalattian avauspaikat valittiin kosteusteknisesti riskialttiista kohdista – ulkoseinien vierestä.
Välipohjarakenteena on tehtyjen havaintojen perusteella alalaattapalkisto, täytteenä pääasiassa sahanpurua, hiekkaa ja rakennusjätettä. Välipohjatäytön paksuus on noin 450 mm. Rakenneavauspaikat on merkattu liitteenä olevaan pohjapiirustukseen.
Luokan 135 välipohjarakenne tutkittiin hormiin tehdyn avauksen kautta. Hormissa kulkee mineraalivillalla tiivistetty pinnoittamaton ilmanvaihtokanava. Avauksesta näkyi luokan välipohjatäyttö, joka on
sama muissakin tutkituissa avauspaikoissa. 1. kerroksen alueella.
Kolmesta avauksista (opettajien huone, rehtorin huone ja teknisen työn luokka) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin.
Liikuntasalirakennus
Liikuntasalin välipohjarakenne sama on kuin koulurakennuksessa. Välipohjatäyttönä on sahanpurua, hiekkaa sekä muuta rakennusjätettä.
3.3

Mikrobianalyysi rakennusmateriaalinäytteestä

Asumisterveysasetuksen 2015 § 20 soveltamisohjeen IV mukaan materiaalinäytteessä voidaan todeta esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on yli 10 000 cfu/g. Tulkinnassa
ei kuitenkaan voida katsoa pelkästään sieni-itiöpitoisuutta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.
Näytteen bakteeripitoisuus yli 100 000 cfu/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa ja aktinomykeettipitoisuus yli 3000 cfu/g viittaa aktinomykeettikasvustoon materiaalissa.
Näytteenotto 12.07.2017
➢ Näyte 1. / tila112 (opettajien huone) sahanpurua ja hiekkaa  Bakteerikasvusto ja aktinomykeettikasvusto.
➢ Näyte 2. / 119 sahanpurua ja hiekkaa  Bakteerikasvusto ja aktinomykeettikaskusto.
➢ Näyte 3./ 068 hiekkaa ja soratäyttöä teknisen työn luokka  Bakteerikasvusto ja sieniitiökasvusto.
Tulkinta: Kaikissa näytteissä todettiin mikrobikasvusto.
Tarkemmat tulokset löytyvät liitteenä olevasta laboratorion testausselosteesta.
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Ilmavuodot

Osa pystyläpivienneistä on tiivistetty mineraalivillalla, joka on paloteknisesti hyväksytty mutta ei estä
kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutumista. Tosin välipohjan alapuolisista välipohjatiivistyksistä ei
ollut tietoa.
Toinen merkittävä epäpuhtauksien lähde voi olla vanhat välipohjatäytöt. Koska lattiarakenteet eivät
ole tiiviitä voi välipohjarakenteesta kulkeutua epäpuhtauksia luokkatiloihin otollisissa paineolosuhteissa (alipaine).
Varsinkin liikuntasalin lattia joutuu käytön aikana värähtelyrasitukselle, mikä saattaa levittää välipohjatäytön epäpuhtauksia sisäilmaan.

Kuva 21. Luokan 135 hormiin tehty avaus. Kuvassa näkyy läpiviennin tiivistys mineraalivillalla
sekä mineraalivillalla tiivistetty ilmanvaihtokanava. Koulurakennus.

Kuva 22. Villan alla näkyy välipohjaeristettä. Sahanpurua, hiekkaa ja vanhaa sanomalehteä.
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Kuva 23. Rakenneavaus opettajien luokassa. 122.
Koulurakennus

Kuva 24. Rakennevaus rehtorin huoneessa
119. Koulurakennus

Kuva 25. Välipohajn paksuus n. 450 mm.
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Kuva 28. Liikuntasaliin tehty rakenneavaus.
Täyttönä on hiekkaa ja sahanpurua.

4 YLÄPOHJA
Rakennusten kattomuoto on harjakatto, jossa on rivisaumattu pelti. Pelti on asennettu suoraan aluslautojen päälle. Ullakkotiloissa on runsaasti pinnoittamattomia mineraalivillalla tiivistettyjä ilmanvaihtokanavia.
IV-konehuone sijaitsee ullakolla. Lisäksi ullakolla on tekstiilityöluokka. Leikkauskuvan mukaan IVkonehuone on lämmöneristetty mineraalivillalla.
Ullakkotiloissa runsas ilmanvaihtokanavissa esiintyvä mineraalivilla saattaa olla teollisten mineraalikuitujen lähde, mikäli ullakkotilalla on ilmayhteys alempiin kerroksiin. Lisäksi mineraalivillaeriste on
rikkinaista.
Koulurakennuksen ja liikunta- ja juhlasalirakennuksen välisen rakennusosan katto on tasakatto,
jonka vesikate on bitumi.
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Kuva 29. Pinnoittamatonta ilmanvaihtokanavien
mineraalivillaeristettä ullakolla.

Kuva 30. Mineraalivillaeriste on paikoin rikkinainen.

5 JULKISIVUT JA IKKUNAT
Rakennuksen ulkoseiniät ovat massiivitiilirakenteisia. Massiivitiileen tehtiin poraus opettajien huoneeseen.
Teknisen työn luokan maanpaineseinän rakenne on betoni, jonka takana on kevytsoraeristys.
Massiivitiili ja betoni-kevytbetoni ulkoseinärakenteet eivät ole herkkiä vaurioitumaan. Vaurioita niihin
aiheuttavat lähinnä suuret paikalliset kosteusrasitukset kuten ränni- ja syöksytorvivuodot ja vuodot
räystäältä.
Yhdessä kohdassa julkisivua havaittiin sauma, joka on mahdollisesti rakennuksen liikkeestä aiheutuva. Tämä alue on riski ulkoseinän kosteusteknisistä syistä.
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Kuva 31. Sauma julkisivussa

Kuva 32. Ikkunoiden ja ulkoseinien liitosksissa voi olla vuotokohtia. .

Kuva 33. Ikkunapellista maali on lähtenyt.

Kuva 34. Rappaus on painkoin tippunut.

6 SULAMIS- JA SADEVEDEN OHJAUS JA RAKENNUKSEN VIERUSTAT
Rakennus on salaojitettu. Patolevyä ei ole tämän tutkimuksen perusteella havaittu.
Rakennuksen sokkelinvierustoilla on länsipuolella mukulakivetyskaistale mutta muuten asfalttia.
Tontilla on myös korkeuseroja.
Kattovesien poisto tapahtuu syöksytorvien kautta rännikaivoihin.
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Kuva 35. Sadevesiviemäri on vähän korkeammalla tasolla ympäröivän asfaltin suhteen.

Kuva 37. Tarkastuskaivo avattuna.

Kuva 36. Sadevesiviemäri ja salaojan tarkistuskaivo.

Kuva 38. Sadevesiviemärikaivo.
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7 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Kohde on 1939 valmistunut koulukiinteistö, jossa on kaksi rakennusta: koulu- ja liikuntasalirakennus.
Kohteessa suoritettiin aistinvarainen havainnointi, kosteusmittaus pintakosteusmittauksin, rakenneavaustutkimus ja mikrobianalyysi materiaalinäytteestä sekä ilmamäärien mittaus otosluontoisesti
Päähavainnot:
1. Alapohja on tutkituilta osin tuulettuva (ryömintätila/putkikanaali), lukuun ottamatta teknisen
työn rakennusosaa. Alapohjassa havaittiin lahonneita muottilautoja sekä vanhoja rikkinaisia
asbestipitoisia putkieristeitä.
 Putkikanaaleja ja ryömintätila tulisi tutkia tarkemmin.
 Puumateriaali tulisi poistaa Ratu 82-0383 mukaan.
 Muu tarpeeton tavara tulisi poistaa. Rikkinäiset asbestipitoiset putkieristeet tulisi poistaa asbestityönä.
 Alapohjarakenteen kosteustekninen korjaus suositellaan toteuttamaan erillisen suunnitelman
mukaisesti
o

kapillaarikatko

o

mahdollisesti salaojien toimivuuden tarkastus/ mahdollisen maanvastaisten rakenteiden kosteuseristeen tarkastus/kunnon selvitys

o

poistoilmanvaihdon asentaminen hallitsemattomien ilmavuotojen estämiseksi

2. Alapohjasta voi kulkeutua epäpuhtauksia rakennuksen ylempiin tiloihin hormien kautta.
 Hormikartoitus (savupiippu, vanhat painovoimaisen ilmanvaihdon kanavat)
3. Rakennukseen suositellaan suorittamaan pitkäaikainen ja loggaava paine-eromittaus a) ulkovaipan yli b) välipohjan ja sisäilman välissä c) alapohjan ja kellarin välissä ilmanliikkeiden
(epäpuhtauksien mahdollinen kulkeutuminen) selvittämiseksi.
4. Mikrobianalyysin mukaan opettajin huoneessa, rehtorin huoneessa sekä teknisen työn luokassa todettiin mikrobikasvustoa.
 Suositellaan suorittamaan tiivistyskorjaus, joka on hankalaa toteuttaa tai välipohjatäytön
poisto, joka on työläs ja hintava.
 Välipohjatäytön mikrobiologinen kunto tulisi tarkastaa laajemmin erillisen suunnitelman mukaisesti. Luokkatilojen välipohjaan tulisi tehdä avauksia asbestityönä.
5. Ullakolla havaittiin runsaasti pinnoittamattomia mineraalivillalla tiivistettyjä kanavia.
 Pinnoittamattomat mineraaliviilalla eristetyt ilmanvaihtokanavat suositellaan pinnoittamaan
asianmukaisilla tuotteilla teollisten mineraalikuitukuorman minimoimiksesi.
6. Tutkimuskierroksella havaittiin puutteellisesti tiivistettyjä vaakaläpivientien tiivistyksiä. Pystyläpiviennit suositellaan kartoittamaan.
 Palokatkokartoitus ja läpivientien tiivistys kaasutiiviillä palokatkotuotteilla.
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Kellarikerroksessa havaittiin vähemmän kosteusvaurioihin viittaavia jälkiä rakennuksen itäpuolella.
Ilmeisesti johtuen a) itäpuolelle rakennukseen viereen asennettuun sorakerrokseen b) paremmin
toimivan sadevesiohjausjärjestelmään johdosta c) tontin korkeuserosta
7. Kosteusvaurioituneet rakenteet
Kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaukseen suositellaan:
Liikuntasalirakennuksen poikien suihku:
Pintamateriaalien poisto-/kuivatus ja sadevesiohjauksen hallinta vesivahingon alueella.
 Pesuhuoneen korjaus Ratu 82-0383 mukaan. Samassa yhteydessä suositellaan uusimaan
pesuhuoneen kaikki pintamateriaalit (kulumia ja teippauksia lattiapinnoitemateriaalissa).
 Vedenohjauksen korjaus, vesi on johdettava rännikaivoon. Lisäksi tällä alueella on kaksi isoa
puuta, joiden juuret keräävät runsaasti kosteutta maanpaineseinän alueelle. Puut tulisi poistaa rakennuksen vierustoilta.
Koulurakennuksen 2. kerroksen siivouskomero
 Kuivatus ja putkiläpivientien tarkistus/korjaus.
Koulun porrashuoneen 111 ikkunasyvennyksen alin vasemmanpuoleinen nurkka.
 Kosteusvaurio johtuu todennäköisesti julkisivun vesivuodosta.
 Vesivuodon lähteen selvittäminen ja kostuneen seinärakenteen kuivatus.
Kohteessa havaittiin runsaasti asbestia sisältäviä materiaaleja ja materiaaleja, joista asbestin sekä
muiden haitallisten aineiden esiintyminen tulisi selvittää.

Jaana Kovalchuk, FM
Rakennusterveysasiantuntija, VTT-C-22611-26-17
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