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Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

Vatjusjärven koulun altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviointi

Tiivistelmä

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon Vatjusjärven
koulusta (Ojanperäntie 17, Vatjusjärvi). Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli arvioida koulun altistumis-
olosuhteita ja terveydellistä merkitystä. Arviot tehtiin Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
(https://www.julkari.fi/handle/10024/131872 ja https://www.julkari.fi/handle/10024/132078).

Altistumisolosuhteet voidaan arvioida neliportaisesti: tavanomaisesta poikkeava olosuhde on epätoden-
näköinen, mahdollinen, todennäköinen tai erittäin todennäköinen. Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä kat-
selmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde on monitoimitalossa epätodennäköinen ja kel-
taisessa ja punaisessa rakennuksessa mahdollinen.

Sairastumisen vaaran arviointi perustuu altistumisolosuhteita ja tilojen käyttöä koskeviin tietoihin. Muuta
henkisen tai fyysisen terveyden haittaa arvioitaessa huomioidaan myös käyttäjäkokemukset. Vatjusjärven
koululla ei ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan lisääntynyttä
sairastumisen vaaraa. Sisäilmastokyselyssä esiin tulleille haitoille ei selvityksessä todettu selkeää rakennuk-
seen tai sisäilman laatuun liittyvää syytä.

Sisäilman laatua heikentävät tekijät keltaisessa ja punaisessa rakennuksessa on syytä huomioida ennalta
ehkäisevästi työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

https://www.julkari.fi/handle/10024/131872
https://www.julkari.fi/handle/10024/132078
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1 Yleistä

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon
Vatjusjärven koulusta (Ojanperäntie 17, Vatjusjärvi). Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli ar-
vioida koulun altistumisolosuhteita ja terveydellistä merkitystä.

Rakennusterveysasiantuntija (H/Rakter 011/04), insinööri (ylempi AMK) Päivi Isokääntä ja ra-
kennusterveysasiantuntija (C-10337-23-13), FT Sirpa Rautiala tekivät 28.11.2018 arviointi-
käynnin ja katselmuksen koulun tiloihin. Saatujen asiakirjojen ja tietojen sekä arviointikäynnin
perusteella Päivi Isokääntä, ylilääkäri Pirjo Jokela ja Sirpa Rautiala kirjoittivat tämän lausunnon.

2 Taustatiedot

2.1 Asiakirjatiedot
Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat:

1. Monitoimitalon asiakirjat
a. Rakennuslupapiirustukset ARK 1, 3 ja 4 ja pohjapiirustus. Juhani Hinttala.

30.9.1996.
b. Ilmanvaihdon pohjapiirustus. Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy. 1.10.1996.
c. Rakennusselitys. Juhani Hinttala. 8.12.1996

2. Punaisen rakennuksen asiakirjat
a. Pohjapiirustus 1:50 nro 2. 1. kerros. V. Peltola. 1.9.1975.
b. Ilmanvaihto 1:50 nro 7. Ins. tsto E. Jaatinen & Kni. 11.5.1976.
c. Ulkopuoliset johdot ja viemärit nro 5. Asemapiirros. Ins. tsto E. Jaatinen &

Kni. 1.6.1976.
d. Pohjapiirros punainen huoltokirjasta (sähkökeskukset).

3. Keltaisen rakennuksen asiakirjat
a. Asemapiirros nro 2. V. Peltola. 2.5.1974.
b. Pohja 1:50 nro 3. V. Peltola. 19.4.1976.
c. Ilmanvaihto 1:50. Ins. tsto E. Jaatinen & Kni. 11.5.1976.
d. Pohjapiirros keltainen huoltokirjasta.

4. Tutkimusraportti. Vatjusjärven koulu, rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti
308911. WSP. 10.8.2017.

5. Vatjusjärven koulu. Kuntoarvio- ja PTS-suunnitelma. Rakenteet ja LVISA-tekniikka.
Projekti 308911. WSP. 10.8.2017.

6. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Lausunto SISYMP-2018-375361. 3.4.2018.
7. Taustatietolomake. Työterveyslaitos. 19.11.2018.

2.2 Muut saadut tiedot

Koululla ei ole ollut vesivuotoja.

Monitoimitalon luokka on koettu muita tiloja tunkkaisemmaksi.

Keltaisen rakennuksen EA1-luokassa on ilmanpuhdistin työntekijän oireilun takia.
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3 Menetelmät

3.1 Rakennuksen tutkimusmenetelmät

Katselmus tehtiin aistinvaraisesti ja suoraan osoittavilla mittalaitteilla kuntoarviomenetelmiä
(RT 18-11086) soveltaen, painottuen ensisijaisesti sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin.
Aistinvaraisessa arvioinnissa tehtiin havaintoja mm. pinnoitteiden tai materiaalien vaurioista
ja värimuutoksista sekä poikkeavista hajuista.

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksessa käytettiin pintailmaisinta (Tramex MEP). Kartoitus tehtiin betoni- ja ki-
virakenteista pistokoemaisesti ja kalusteita siirtämättä.

Lämpökuvauskartoitus
Kosteusvaurioriskialueiden, eristepuutteiden ja ilmavuotoreittien kartoitukseen käytettiin
lämpökameraa (Flir B360). Kartoitus ei vastaa kaikilta osin rakennuksen lämpökuvausohjeis-
tusta RT 14-11239. Pistemäisen lämpötilan lämpötilaindeksin vähimmäistaso TI on 61 %, jonka
mukaan esim. kastepisteriskiä on arvioitu tutkimushetken olosuhteissa.

Ilmanvaihto ja paine-ero

Ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman virtaussuuntia kartoitettiin Dräger-merkkisavun (H2SO4)
avulla.

Paine-eroa rakennuksen ja ulkoilman välillä mitattiin lyhyenä seurantamittauksena suoraan
osoittavalla mittalaitteella (TSI VelociCalc Plus tai Swema 3000md) standardia SFS-EN 12599
soveltaen.

Sisäilman olosuhteet

Lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus mitattiin lyhyenä seurantamittauksena
tai pistokoemaisesti noin 1,1 m korkeudelta suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala
HM145 tai TSI VelociCalc Plus) standardia SFS-EN 12599 soveltaen.

3.2 Altisteita mittaavat menetelmät

Materiaalinäytteet mikrobien määrittämiseksi otettiin puhtailla välineillä muovipussiin ja
mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä.

Työterveyslaitos laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testausla-
boratorio T013, SFS-EN ISO/IEC 17025.

Tässä lausunnossa mainituista menetelmistä materiaalinäytteiden mikrobiologinen analy-
sointi kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Lausunnossa esitetyt mielipiteet ja tulkinnat eivät kuulu
akkreditoinnin piiriin.
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4 Yhteenveto

Yhteenveto perustuu asiakirjatietoihin, saatuihin tietoihin, havaintoihin sekä katsel-
muksella tehtyjen mittausten ja otettujen näytteiden tuloksiin.

Katselmuksen aikana oli tuulinen sää ja ulkolämpötila oli -9…-4 °C.

4.1 Monitoimitalo

Monitoimitalo on valmistunut vuonna 1999. Rakennus on yksikerroksinen ja puurankarunkoi-
nen (kuva 1). Yläpohja on puurakenteinen ja alapohja on maanvarainen laatta. Rakennuksessa
on harjakatto ja katteena poimupelti. Monitoimitalossa on yksi luokkatila ja liikuntatilat oheis-
tiloineen.

Kuva 1. Pääleikkausotteet (1a).

4.1.1 Rakennus

Suunnitellut rakenteet ovat rakentamisajankohdalle tyypillisiä (kuva 2). Ulkoseinärakenteen
50x50 koolaus on rakennetyypistä poiketen sisäpuolella (2). Rakenteet vastaavat pääosin
suunnitelmia (1a).
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Kuva 2. Rakennetyyppitiedot (1a).

Liikuntasalin ulkoseinän alaosan mineraalivillaeristeen mikrobimäärät ja lajisto ovat olleet ta-
vanomaisia (4). Myös luokan 1-2 ulkoseinän mikrobisto oli tavanomainen (liite 2).

Ulkoseinässä todettiin katselmuksella poikkeava jäähtymäalue pistorasian alueella luokassa
1-2 (kuvat 3 ja 4) ja pistemäisiä poikkeamia mm. liikuntasalissa. Luokan ikkunoissa todettiin
paikallisia tiivistevuotoja ikkunapuitteissa kohdissa, joissa ei ole sulkijaa (kuvat 5 ja 6). Pää-
osassa ulkoseiniä ei todettu poikkeavaa ja lämpötilaindeksin vähimmäistaso 61 % ei alittunut
(kuvat 7-10).

Eteisessä ja liikuntasalissa on rimakatto, jonka taustalla on pinnoitettu mineraalivillalevy (kuvat
7, 8 ja11). Kattopintaan oli tarttunut pölyä tuloilmaventtiilin ympäristöön.

min 15.0
19.7

10.0

22.0 °C

15

20

Kuva 3. Luokan pistorasian alue jäähtyy poik-
keavasti. TI 76 %.

Kuva 4. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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20.7

min 10.4
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22.0 °C
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Kuva 5. Luokan ikkunan yläpuitteessa tiiviste-
vuotoa.

Kuva 6. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

min 15.5
16.8

10.0

18.0 °C

12

14

16

Kuva 7. Liikuntasalin ulkoseinässä ja yläpoh-
jassa ei poikkeavaa. TI 90%.

Kuva 8. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

16.2

min 10.0

10.0

18.0 °C

12

14

16

Kuva 9. Liikuntasalin ulkonurkassa paikallinen
jäähtymäalue. TI 69%.

Kuva 10. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 11. Eteisen tuloilmaventtiili ja rimakatto.
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Lattioissa ei ole todettu poikkeavaa kosteutta (4). Täyttöhiekan kosteus on ollut noin 99 ja
100 %RH ja lämpötila noin 16 ja 14 °C (4). Muovimatto on paikallisesti irti alustastaan luokassa
1-2. Ko. alueella tai muualla muovimatto- ja laattapintaisissa lattioissa ei todettu katselmuk-
sessa pintailmaisimella poikkeavaa kosteutta. Luokan ja varaston ulkoseinä-/lattialiittymässä
sekä ulkoseinä-/väliseinäliittymässä todettiin kutistumarako, jonka peittää muovijalkalista
(kuva 12). Raosta tuli vuotoilmaa. Seinärakenne tarkastettiin vuotoilmareitin ja jäähtymäalu-
een läheltä. Ulkoseinärakenne ulottuu lattiatason alapuolelle ja kipsilevyn taustalla on höy-
rynsulkumuovi (kuvat 13 ja 14). Höyrynsulkumuovi on alajuoksun ja levyn välissä lattiatason
alapuolella.

Kuva 12. Luokan 1-2 ulkoseinä/lattialiittymä
ei ole tiivis.

Kuva 13. Rakenteen tarkastuskohta.

Kuva 14. Ulkoseinärakenteen alaosa on lat-
tiatason alapuolella.

· Ulkoseinän mikrobisto on ollut tavanomainen eikä eristetilasta ei kulkeudu epäpuh-
tauksia sisäilmaan.

· Vuotoilmaa kulkeutuu ajoittain alapohjarakenteesta/kutistumaraoista kohdissa,
joissa muovijalkalista ei ole tiiviisti lattiaa vasten.

· Rakennuksen alipaine oli pieni, joten vuotoilmariski on pieni (luku 4.1.2).
· Ikkunapuitteet ovat kaarevia tai tiivisteet huonokuntoiset, joten ulkoilmaa kulkeutuu

lasivälin kautta sisälle.
· Muovimaton irtoaminen alustastaan viittaa maton liimauksen ongelmiin ja/tai ra-

kennusaikaiseen, jo kuivuneeseen, rakennekosteuteen.



9 (27)

LAUSUNTO SISYMP  386050
12.2.2019

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

4.1.2 Ilmanvaihto ja sisäilman olosuhteet

Ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo-poisto + LTO (kuva 15). Ilmanvaihtokonehuoneita
ja -koneita (K1 ja K2) on kaksi. K1:n ilmanvaihtoalueella on liikuntatilat ja K2 alueella luokka
oheistiloineen. Ilmanvaihto toimii täydellä teholla klo 6:00-17:00 ja puoliteholla klo 17:00-
06:00. Tuloilmasuodattimet ovat luokkaa M6 ja ne vaihdetaan kerran vuodessa. Viimeksi ne
on vaihdettu lokakuussa 2018. K1-koneen tuloilman lämpötila on säädetty arvoon 18,5 °C.

Kuva 15. Ilmanvaihto vuodelta 1996 (1b).

Ilmanvaihto vastasi pääosin suunnitelmia (1b). Kone K2 oli pääosin siisti (kuvat 16 ja 17). LTO-
kennossa oli pölyä. Liikuntasalin tuloilman lämpötila oli noin 15 °C ja luokan 1-2 noin 19 °C
(kuvat 18-21).

Kuva 16. Ilmanvahtokone K2. Kuva 17. Kone K2 etulevy avattuna.
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Kuva 18. Liikuntasalissa tuloilman lämpötila oli
noin 15 °C.

Kuva 19. Liikuntasalin katto.

20.8min 18.9

10.0

22.0 °C

15

20

Kuva 20. Luokan 1-2 tuloilmapääte. Kuva 21. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Rakennuksessa ei todettu katselmuksessa poikkeavia hajuja. Luokan sisäilman lämpötila oli
hetkellisissä mittauksissa 22 °C. Liikuntasalissa lämpötila oli 18 °C, mikä on alle Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan. Sisäilman suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen
(17-18 %RH).

Luokkatilassa tehtiin lyhyt olosuhteiden seurantamittaus minuutin välein. Tulokset on esitetty
kuvassa 22. Hiilidioksidipitoisuus vaihteli välillä 460-1020 ppm, lämpötila välillä 20-22 °C ja
suhteellinen kosteus välillä 15-24 %RH. Luokan paine-ero ulkoilmaan nähden vaihteli välillä -
10…0 Pa (ka. -5 Pa).
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Kuva 22. Sisäilman olosuhteet ja paine-ero ulkoilmaan nähden 28.11.2018 luokassa 1-2.

· Sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteet olivat pääosin tavanomaisia vuodenaika huo-
mioiden.

· Luokan tuloilman lämpötila oli noin 3 astetta sisälämpötilaa alempi ja siten parantaa
tuloilman huutelevuutta.

· Liikuntasalissa tuloilman lämpötila oli noin 3 astetta asetusarvoa alempi, mikä viittaa
tuloilman jäähtymiseen kanavassa tai säätöjen epätarkkuuteen.

· Luokan ilmanvaihto oli riittävä hiilidioksidipitoisuuden mukaan arvioiden.

· Ilmanvaihto voi rakentamisajankohdan perusteella sisältää kuitulähteitä.

· Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudesta tai ilmamääristä ei ollut ajantasaista tietoa.

· Luokan alipaine ulkoilmaan nähden oli tavanomainen, eikä siten lisää vuotoilmariskiä
poikkeavasti.

4.2 Punainen rakennus

Punainen rakennus on valmistunut vuonna 1924 ja peruskorjattu vuonna 1976. Rakennus on
yksikerroksinen ja hirsirunkoinen ja siinä on vesikiertoinen patterilämmitys. Yläpohja on puu-
rakenteinen ja alapohja on maanvarainen laatta. Rakennuksessa on harjakatto ja katteena
poimupelti.

Tilojen käyttötarkoitus on muuttunut osittain peruskorjauksessa. Entiset asuintilat ovat nykyi-
sin mm. ruokasalina, opettajien tiloina ja eteistilana (2d). Tulisijat on peruskorjauksessa pu-
rettu ja ilmanvaihto muutettu koneelliseksi poistoksi (kuva 23).
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Kuva 23. Tilamuutokset ja ilmanvaihto vuodelta 1976 (2b).

4.2.1 Rakennus

Hirsirakenteinen ulkoseinä on osittain sisäpuolelta lisäeristetty (25 mm) villalla. Eristeen mik-
robimäärät ja lajisto ovat olleet tavanomaisia lattiatason alapuolella (4). Hirsiväliseinät on koo-
lattu  ja  levytetty  vaneri-/lastulevyillä  ja  ne ulottuvat  lattiatason alapuolelle.  Ikkunat  ovat  3-
lasisia puuikkunoita. Ulkopuolen tuulensuojapaperin PAH-yhdisteiden pitoisuus on ylittänyt
vaarallisen jätteen raja-arvon (4). Alimman hirren kosteus on ollut noin 16 p-% ja hirsissä on
todettu lahovaurioita (4). Ylempänä hirsien kosteus on ollut ulkopuolella 10-11 p-% ja sisä-
puolella noin 9 p-% (4). Asbestia on todettu ruokasalin ja opettajainhuoneen väliseinän las-
tulevyn pinnassa (4).

Sisäpuolen verhouksena ulkoseinässä on ns. vesivaneri ja sen taustalla on kuitulevy ja lauta-
koolaus. Luokan 3-4 kohdalla ei todettu villaeristystä eikä levyverhouksessa mikrobivauriota
(liite 2). Pistemäisiä ilmavuotoja todettiin mm. luokan 5-6 ja opettajien huoneen lattian rajassa
vesipostin lähialueella ja poikkeavia ilmavuotoja luokan 3-4 nurkissa (kuvat 24-29). Keskialu-
eilla poikkeamia oli vähän (kuvat 30-33). Alimmat ulkoseinän hirret ja julkisivun alaosat ovat
osin lahonneet.
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Kuva 24. Luokan 5-6 päätyseinän ja lattian liit-
tymässä pistemäinen ilmavuotokohta. TI 66 %.

Kuva 25. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 26. Luokan 3-4 päätyseinän ja väliseinän
kulmassa ilmavuotoa. TI 41 %.

Kuva 27. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 28. Luokan 3-4 ulkonurkassa runsasta il-
mavuotoa. TI 27 %.

Kuva 29. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 30. Luokan 3-4 ikkunaseinän alaosassa
paikallista jäähtymää. TI 66 %.

Kuva 31. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 32. Ruokasalin ulkoseinässä tavanomaisia
lämpötilaeroja. TI 81%.

Kuva 33. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Alapohjassa ei ole todettu poikkeavaa kosteutta eikä vinyylilaatassa asbestia (4). Alapohjan
täyttöhiekan kosteus on ollut noin 87 ja 92 %RH ja lämpötila 16 ja 17 °C (4). Lattiabetonin alla
oleva muovi on nostettu väliseinähirttä vasten (4). Eteisen ja ruokasalin lattioissa todettiin
katselmuksessa poikkeavaa kosteutta.

Yläpohjaeristys on sammalta ja hiekkaa. Peltikatteen alla on pärekatto ja paikoitellen alus-
kate. Yläpohja ja väliseinän yläosa jäähtyvät poikkeavasti luokan 3-4 alueelta, josta on pois-
tettu vanhat hormit ja uunit (kuvat 34-37). Yläpohjaeristys on ko. alueella mineraalivillaa (kuva
38). Viemärin tuuletusputki on eristämätön, ullakolla on palokuormaa lisäävää tavaraa ja ylä-
pohjaläpiviennit ovat epätiiviitä (kuvat 39-43).
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Kuva 34. Luokan 3-4 väliseinän ja yläpohjan liit-
tymä jäähtyy poikkeavasti. TI 68 %.

Kuva 35. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

18.9

min 14.7

10.0

22.0 °C
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Kuva 36. Eteisen väliseinän ja alakaton kulmaus
jäähtyy poikkeavasti. TI 74 %.

Kuva 37. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 38. Ullakko purettujen hormien alueelta. Kuva 39. Eristämätön viemärin tuuletus-
putki.
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Kuva 40. Vuotoilmaa sähköläpiviennistä. TI 49
%.

Kuva 41. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 42. Ullakkoportaan alapuolisen varaston
kanavaläpiviennistä tulee vuotoilmaa.

Kuva 43. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

· Purettujen hormien ja LVIS-tekniikan läpivientien alueilla on puutteita yläpohjaeris-
tyksessä ja rakenteen tiiviydessä.

· Vuotoilman mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia yläpohjasta ja alapohja-ulkoseinä-
liittymistä, mikä heikentää sisäilman laatua erityisesti luokassa 3-4.
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· Mikrobien kulkeutuminen ulkoseinärakenteesta luokissa 3-4 ja 5-6 on epätodennä-
köistä.

· Väliseiniärakenteesta ei kulkeudu asbestia sisäilmaan, jos rakenne on ehjä.

· Vuotoilma alapohja-ulkoseinäliittymistä voi aiheuttaa vetoisuutta mm. luokassa 3-4.

· Lämpötilaindeksin vähimmäistason (TI 61%) alittavien jäähtymäalueiden kohdalla ra-
kenteessa on kastepisteriski, joka lisää materiaalien vaurioitumisriskiä.

· Ulkoseinien alaosissa on useita lisävaurioitumisriskejä, kuten matala sokkelikorkeus,
puurakenteiden sijainti lattiatason alapuolella ja julkisivuverhouksen huono kunto.

4.2.2 Ilmanvaihto ja sisäilman olosuhteet

Ilmanvaihto on koneellinen poisto, jota säädetään luokkatiloissa käsikytkimellä (kuva 44).
Luokissa ei ole korvausilmaventtiileitä. Peruskorjauksessa korvausilmareitit on suunniteltu
eteistilojen ja keittiön ulko-ovien ja ikkunoiden lähelle sekä siirtoilmana opetustiloihin. Kor-
vausilmaventtiili oli katselmuksen aikana kiinni mm. eteisen patterin takana (kuva 45). Vä-
liovien yläpuolella on siirtoilmasäleiköitä (kuva 46). Osa poistoventtiileistä on peitetty akus-
tiikkalevyillä (kuva 47).

Sisäilman lämpötilat vaihtelivat katselmuksen aikana hetkellisissä mittauksissa välillä 20-22°
C. Sisäilman suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen (24-28 %RH).

Kuva 44. Luokan 3-4 IV:n käsikytkin.

Kuva 45. Eteisen patterin takana on korvaus-
ilmaventtiili, joka oli kiinni.
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Kuva 46. Siirtoilmasäleikkö. Kuva 47. Luokan 3-4 Poistoventtiilit.

Luokassa 3-4 tehtiin lyhyt olosuhteiden seurantamittaus minuutin välein. Tulokset on esitetty
kuvassa 48. Lämpötila vaihteli välillä 17-22 °C (ka. 21 °C) ja paine-ero ulkoilmaan nähden
vaihteli välillä -11…+1 Pa (ka. -5 Pa).

Kuva 48. Luokan 3-4 huonelämpötila ja paine-ero ulkoilmaan nähden 28.11.2018.

· Poistoilmanvaihto aiheuttaa rakennukseen alipaineen, mikä voi lisätä vuotoilman kul-
keutumista korvausilmareittien ollessa kiinni.

· Luokan 3-4 alipaine oli mittausjaksolla pääosin tavanomainen, eikä siten lisännyt vuo-
toilmariskiä poikkeavasti.

· Luokan 3-4 alipaine suureni noin 5 Pa ikkunoiden ollessa kiinni, kun käsikytkin oli
asennossa ½.

· Sisäilman lämpötilavaihtelu oli suurta (noin 5 °C) mm. ikkunatuuletuksen takia.
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· Rakennuksen alipaine ja lämpötila vaihtelevat suuresti ilmanvaihdon tehon ja ikkuna-
tuuletuksen mukaan.

· Rakennuksen painesuhteet ja korvausilmajärjestelyt eivät ole hallinnassa ja suuret
lämpötilavaihtelut voivat lisätä vetoisuutta.

· Korvausilma tulee ulkoa suodattamattomana esim. siitepölykautena ja kylmänä läm-
mityskaudella.

4.3 Keltainen rakennus

Keltainen rakennus on valmistunut vuonna 1910 ja sitä on peruskorjattu mm. vuonna 1976.
Rakennus on yksikerroksinen ja hirsirunkoinen. Yläpohja on puurakenteinen ja alapohja on
maanvarainen laatta. Rakennuksessa on harjakatto ja katteena poimupelti.

Tilojen käyttötarkoitus on muuttunut vuoden 1976 peruskorjauksen jälkeen ja entiset asuin-
tilat ovat nykyisin opetuskäytössä (3d). Tulisijat on purettu ja ilmanvaihto muutettu koneel-
liseksi poistoksi (3b). Viimeisimpien muutosten ajankohdasta ei ollut tietoja. Em. muutosten
yhteydessä on tehty mm. kuumakäsittelytila, maalaamotila, sähkö- ja IV-muutoksia, WC-tilat
sekä sisäänkäyntikatosten muutoksia tilojen käyttötarkoitusmuutosten lisäksi.

4.3.1 Rakennus

Hirsirakenteinen ulkoseinä on lisäeristetty ja lastulevyverhoiltu sisäpuolelta. Höyrynsulun
saumoja ei ole teipattu levytyksen taustalla. Alimman hirren kosteus on ollut 12-23 p-% (4).
Lattiatason alapuolisessa ulkoseinäeristeessä on todettu mikrobivaurio teknisen työn tilassa
(4). Ylempänä hirsien kosteus on ollut 11-12 p-% (4). Hirsiväliseinät on koolattu ja levytetty
lastulevyllä ja ne ulottuvat lattiatason alapuolelle (4).

Ikkunat ovat 3-lasisia puuikkunoita ja niissä todettiin katselmuksessa tiivistevuotoa (kuvat 49
ja 50). Alimmat ulkoseinän hirret ovat osin lahonneet (kuva 51). Teknisen työn näytteenotto-
kohdasta tuli paikallisesti vuotoilmaa sisäilmaan (kuva 52). Eteistilan levyverhouksessa on kos-
teusjälkiä käsineiden kuivatuksesta (kuva 53).

Ulkoseinän alaosaa avattiin esikoululuokassa EA1:ssä, jossa rakennekerrokset poikkesivat
aiemmin tehdyistä rakenneavauksista (kuva 54). Hirren sisäpuolella ei todettu sisäpuolista li-
säeristystä vaan kerrokset ovat saumatun hirren päältä lukien: 3kpl pahvi ja tapettikerroksia,
kovalevy ja tapetti, lautakoolaus, paperi, lastulevy ja mdf-levy. Koolausvälistä kävi voimakas
ilmavirtaus sisään päin rakenteen ollessa auki. Avauskohdassa ulkoseinän tapetti/kovalevy on
mikrobivaurioitunut (liite 2). Ehyestä rakenteesta vuotoilman kulkeutumista ei todettu merk-
kisavulla eikä lämpökuvauksella. Rakenteiden liittymän lämpötilaindeksi täytti vähimmäisvaa-
timuksen TI 61 % molemmissa luokissa (kuvat 55-60).
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Kuva 49. Leikkihuoneen ikkunoiden tiiviste-
väleistä ilmavuotoa. TI 60 %. Kuva 50. Valokuva viereisen lämpökuvan

alueelta.

Kuva 51. Ulkoseinän alimmat hirret ovat pai-
koin lahonneet.

Kuva 52. Vuotoilmaa kulkeutui teknisen työn
rakenneavauskohdalta sisäilmaan.

Kuva 53. Seinäpinnassa on kosteusjälkiä kä-
sineiden kuivatuksesta.

Kuva 54. Useita sisäpuolisia pintakerroksia.

Lattioissa ei ole todettu poikkeavaa kosteutta eikä vinyylilaatassa asbestia (4). Alapohjan täyt-
töhiekan kosteus on ollut noin 100 %RH ja lämpötila 13-15 °C (4). Muovimattopintaisissa lat-
tioissa ei todettu katselmuksessa pintailmaisimella poikkeavaa kosteutta. Lattian ja seinän liit-
tymä on pääosin tiivis, eikä vuotoilman kulkeutumista todettu kuin pistemäisesti kohdissa,
joissa esim. lattian jalkalistan liittymissä on rakoja.
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Yläpohjaeristys on sahanpurua ja hiekkaa ja peltikatteen alla on pärekatto (4). Rakennetta ei
ole tutkittu tarkemmin. Yläpohjassa ei todettu poikkeavia pintalämpötilaeroja.
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Kuva 55. Luokan EA1 lattia-seinäliittymässä ta-
vanomaista jäähtymää. TI 70 %.

Kuva 56. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 57. Luokan EA2 ulkoseinän ja väliseinän
alakulmassa tavanomaista jäähtymää. TI 83 %.

Kuva 58. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 59. Luokan EA2 ulkoseinän ja väliseinän
alakulma jäähtyy paikallisesti. TI 63 %.

Kuva 60. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

· Esiopetustilojen ulkoseinärakennetta ei ole lisäeristetty sisäpuolelta, kuten teknisen
työn tiloissa.

· Ulkoseinärakenteen mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan on epätodennäköistä, jos
rakennuksen alipaine ulkoilmaan nähden pysyy pienenä ja sisäverhous/höyrynsulku
on ehyt ja tiivis.

· Ulkoseinien alaosissa on useita lisävaurioitumisriskejä, kuten matala sokkelikorkeus,
puurakenteiden sijainti lattiatason alapuolella ja julkisivuverhouksen huono kunto.

· Alapohjan kosteusvaurioriskit ovat pieniä.
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· Yläpohjarakenteesta ei ole tarkempaa tietoa. Poikkeavaa ei havaittu muualla kuin etei-
sen raitisilmakanavan alueella (kpl 4.3.2).

4.3.2 Ilmanvaihto ja sisäilman olosuhteet

Ilmanvaihto on teknisen työn tiloissa koneellinen poisto, jossa on käsiohjaus. Ilmanvaihtoa on
muutettu noin kymmenen vuotta sitten, jolloin siihen on lisätty poistohuuvat maalaamoon ja
kuumakäsittelytilaan ja poistettu mm. vanha puutyötilan puhallin käytöstä. Eskarin tiloissa on
painovoimainen ilmanvaihto, jonka ainoa lautasventtiili on leikkihuoneessa. Eteisessä on yksi
korvausilmaventtiili, joka oli täynnä villaa. Villa poistettiin katselmuksen aikana.

Korvaus- ja siirtoilmareitit olivat pääosin ennallaan ja ne on suunniteltu silloisiin opetustiloihin
(kuvat 61-63). Korvausilmakanavat jäähdyttivät eteisen alakattoa (kuvat 64 ja 65). Myös enti-
nen seinäpuhallinaukko toimii käytännössä korvausilmareittinä, koska sitä ei ole suljettu.

Sisäilman lämpötilat olivat katselmuksen aikana hetkellisissä mittauksissa 20-22 °C. Sisäilman
suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen (24-28 %RH).

Luokassa EA1 tehtiin lyhyt olosuhteiden seurantamittaus minuutin välein. Tulokset on esitetty
kuvassa 66. Lämpötila vaihteli välillä  20-22 °C (ka. 21 °C) ja paine-ero ulkoilmaan nähden
välillä -17…0 Pa (ka. -5 Pa).

Kuva 61. Ilmanvaihto vuodelta 1976 (3c).
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Kuva 62. Maalaamon korvausilmaventtiilit. Kuva 63. Maalaamossa on poistohuuva ja
korvausilmaventtiilit.
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Kuva 64. Eteisen alakatto jäähtyy korvausilma-
kanavien alueelta. TI 67 %.

Kuva 65. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 66. Luokan EA1 lämpötila ja paine-ero ulkoilmaan nähden 28.11.2018.
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· Teknisen työn tilojen koneellinen poisto voi vaikuttaa päällä ollessaan myös esiope-
tusluokkien alueelle yhteisten WC-/eteistilojen ja siirtoilmareittien takia lisäten tilojen
alipaineisuutta.

· Esiopetustiloista puuttuu suunnitelmallinen korvausilma, mikä lisää vuotoilmariskiä
rakenteista.

· Teknisen työn tilojen korvausilma tulee ulkoa suodattamattomana esim. siitepölykau-
tena ja kylmänä lämmityskaudella.

· Luokan EA1 alipaine ulkoilmaan nähden oli pääosin tavanomainen, kun teknisen työn
luokissa ei ollut käyttäjiä. Alipaine siten lisännyt vuotoilmariskiä poikkeavasti.

· Sisäilman lämpötila oli tavanomainen ja suhteellinen kosteus vuodenajalle tyypillinen.

4.4 Koetut työympäristöhaitat ja oireilu

Alkuvuodesta 2018 kaikkiin Haapaveden kouluihin tehtiin sisäilmastokysely koettujen sisäil-
masto-ongelmien kartoittamiseksi (Lausunto SISYMP-2018-375361, 3.4.2018). Vatjusjärven
koululla kyselyyn vastasi viisi henkilöä (osallistumisaktiivisuus 83 %). Osallistujamäärä on pieni,
mikä haittaa tulosten vertailtavuutta, koska pienessä ryhmässä yksilöllisten tekijöiden merki-
tys korostuu. Koululla raportoitiin vertailuaineistoa enemmän pölystä ja liasta, hajuista, hei-
kosta valaistuksesta ja melusta sekä psykososiaalisesta kuormituksesta. Sen sijaan pitkitty-
neestä työhön liittyvästä oireilusta ei raportoitu.

5 Altistumisolosuhteiden arviointi

Altistumisolosuhteita voidaan arvioida, kun rakennuksen kunnosta, rakenteiden lämpö- ja
kosteusteknisistä toimivuudesta, käytetyistä materiaaleista, talotekniikasta ja niiden mahdol-
lisista epäpuhtauslähteistä sekä ilmayhteydestä sisäilmaan ja sisäilman laadusta on riittävästi
tietoa (https://www.julkari.fi/handle/10024/131872).

Altistumisolosuhteita voidaan arvioida neliportaisesti:

· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on epätodennäköinen

· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen

· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen

· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on erittäin todennäköinen

5.1 Monitoimitalo

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen

Ulkoseinissä ei ole todettu mikrobivaurioita, joten eristetilasta ei kulkeudu epäpuhtauksia si-
säilmaan. Vuotoilmaa voi ajoittain kulkeutua alapohjarakenteesta/kutistumaraoista kohdissa,
joissa rakenne ei ole tiivis. Alipaine ulkoilmaan nähden on kuitenkin ollut tavanomainen, joten
vuotoilmariski on pieni.

https://www.julkari.fi/handle/10024/131872
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Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet

Lattioissa ei ole todettu poikkeavaa kosteutta.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Ilmanvaihtojärjestelmä voi sisältää kuitulähteitä. Ilmanvaihtuvuus on ollut riittävä hiilidioksi-
dipitoisuuden perusteella arvioituna. Ilmanvaihtojärjestelmää huolletaan säännöllisesti.

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat olleet pääosin tavanomaisia.

5.2 Punainen rakennus

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen

Ulkoseinissä ei ole todettu mikrobivaurioita, joten niistä ei kulkeudu epäpuhtauksia sisäil-
maan. Yläpohjaläpiviennit ja alapohja-ulkoseinäliittymät eivät ole tiiviitä, joten vuotoilman
mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan erityisesti luokassa 3-4.

Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet

Lattioissa on todettu paikallisesti poikkeavaa kosteutta. Väliseiniärakenteesta ei kulkeudu as-
bestia sisäilmaan, jos rakenne on ehjä.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteet ja korvausilmajärjestelyt eivät ole hallinnassa. Poistoilmanvaihto
voi aiheuttaa rakennukseen alipaineen, mikä voi lisätä vuotoilman kulkeutumista korvausil-
mareittien ollessa kiinni. Luokan 3-4 alipaine on kuitenkin ollut tavanomainen, eikä siten lisää
vuotoilmariskiä poikkeavasti. Suuret lämpötilavaihtelut ja ajoittainen alipaine voivat lisätä ve-
toisuutta.

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat olleet tavanomaisia.

5.3 Keltainen rakennus

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen

Ulkoseinissä on todettu mikrobivaurioita. Mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan on kuitenkin
epätodennäköistä, jos ulkoseinärakenne on ehjä ja alipaine ulkoilmaan nähden pysyy pienenä.

Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet

Lattioissa ei ole todettu poikkeavaa kosteutta tai asbestia. Lattian ja seinän liittymä on pääosin
tiivis, joten epäpuhtauksia voi kulkeutua vain paikallisesti.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Teknisen työn tilojen koneellinen poistoilmanvaihto ja kohdepoistot voivat vaikuttaa päällä
ollessaan myös esiopetustiloihin lisäten tilojen alipaineisuutta. Esiopetustiloista puuttuu
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suunnitelmallinen korvausilma, mikä lisää vuotoilmariskiä rakenteista. Luokan EA1 alipaine ul-
koilmaan nähden on kuitenkin ollut pääosin tavanomainen teknisen työn tilojen ollessa tyh-
jillään, eikä alipaine siten lisää vuotoilmariskiä poikkeavasti.

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat olleet tavanomaisia.

Asiakirjojen, saatujen tietojen ja katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava
olosuhde on

· Monitoimitalossa epätodennäköinen

· Punaisessa ja Keltaisessa rakennuksessa mahdollinen.

6 Terveydellisen merkityksen arviointi

Terveydellisen merkityksen arviointi perustuu altistumisolosuhteiden arviointiin
(https://www.julkari.fi/handle/10024/131872 ja https://www.julkari.fi/handle/10024/132078).

Työtiloissa todettuun kosteus-/mikrobivaurioon voi liittyä lisääntynyt astman ja pitkittyvän
hengitystieoireilun riski silloin, kun vaurioon liittyvä tavanomaisesta poikkeava altistumisolo-
suhde on arvioitu todennäköiseksi tai erittäin todennäköiseksi ja työskentely näissä tiloissa
on pitkäaikaista tai jatkuvaa. Tutkimusten mukaan astmariski on noin 1,5-kertainen altistu-
mattomiin verrattuna.

Kosteus- ja mikrobivaurioiden lisäksi sisäympäristöhaittoja voivat aiheuttaa myös mm. läm-
pöolosuhteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat, muut sisäilman laatuun vaikuttavat teki-
jät, kuten pölyt, kemialliset päästöt (VOC) ja mineraalivillakuidut, sekä tilojen meluisuus ja
heikko valaistus. Niihin ei liity lisääntynyttä sairastumisen vaaraa, mutta ne voivat muutoin
vaikuttaa tilojen käyttäjien kokemaan haittaan ja oireiluun sekä hyvinvointiin ja työn sujumi-
seen. Sisäilmaongelmiin liittyvät muut osatekijät kuten huolestuneisuus, epäluottamus ja vies-
tinnän ongelmat voivat lisätä ja pahentaa koettuja haittoja ja oireita sekä vaikeuttaa ongelman
ratkaisua.

Terveydellisen merkityksen arvioinnin periaatteet on esitetty taulukossa 1.

https://www.julkari.fi/handle/10024/131872
https://www.julkari.fi/handle/10024/132078
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Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.

Taulukko 1. Terveydellisen merkityksen arviointi.

Tavanomaisesta
poikkeava
olosuhde

Työskentely-
aika

Kosteusvaurioiden
terveydellinen merkitys

Muiden sisäilman laatua
heikentävien tekijöiden
terveydellinen merkitys

Epätodennäköinen
lyhytaikainen Ei tavanomaisesta poik-

keavaa sairastumisen vaa-
raa
Ohimenevä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

Ei tavanomaisesta poik-
keavaa sairastumisen vaa-
raa
Ohimenevä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

pitkäaikainen

Mahdollinen
lyhytaikainen
pitkäaikainen

Todennäköinen

lyhytaikainen

pitkäaikainen

Lisääntynyt astman ja pit-
kittyvän hengitystieoireilun
riski
Pitkittyvä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

Ei tavanomaisesta poik-
keavaa sairastumisen vaa-
raa
Pitkittyvä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

Erittäin
todennäköinen

lyhytaikainen

Ei tavanomaisesta poik-
keavaa sairastumisen vaa-
raa
Ohimenevä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

Ei tavanomaisesta poik-
keavaa sairastumisen vaa-
raa
Ohimenevä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

pitkäaikainen

Lisääntynyt astman ja pit-
kittyvän hengitystieoireilun
riski
Pitkittyvä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

Ei tavanomaisesta poik-
keavaa sairastumisen vaa-
raa
Pitkittyvä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

Vatjusjärven koululla tavanomaisesta poikkeava olosuhde on selvitysten perusteella monitoi-
mitalossa epätodennäköinen ja keltaisessa ja punaisessa rakennuksessa mahdollinen.

Rakennuksissa ei siten ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa ai-
heuttavan lisääntynyttä sairastumisen vaaraa. Sisäilmastokyselyssä esiin tulleille haitoille ei
selvityksessä todettu selkeää rakennukseen tai sisäilman laatuun liittyvää syytä.

Sisäilman laatua heikentävät tekijät keltaisessa ja punaisessa rakennuksessa on syytä huomi-
oida ennalta ehkäisevästi työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

7 Johtopäätökset

Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olo-
suhde on monitoimitalossa epätodennäköinen ja keltaisessa ja punaisessa rakennuksessa
mahdollinen.

Rakennuksissa siten ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa ai-
heuttavan lisääntynyttä sairastumisen vaaraa. Sisäilmastokyselyssä esiin tulleille haitoille ei
selvityksessä todettu selkeää rakennukseen tai sisäilman laatuun liittyvää syytä.
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