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1 TOIMEKSIANTO 
 
Tutkimuskohde: Variston koulu 
 Varistontie 1 
 01660 Vantaa  
 
Tutkimusajankohta:  12.11.2011 – 09.12.2011   
 
Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen 
 
Vastuuhenkilö: Jarmo Minkkinen, ISS Proko Oy 
 
Muut yhteystiedot:  Kouluisäntä Esa Sjöblom 050 312 1925. 
 
Tutkimuksen tavoite: Käyttäjät ovat kokeneet koulun sisäilman laadun huonoksi. Tut-

kimuksella pyrittiin selvittämään mahdollisia sisäilman laatuun 
vaikuttavia tekijöitä. 

 
2 TUTKIMUSKOHDE  

2.1 Perustiedot 
 
Rakennusvuosi:  1980-luku  
Kerroslukumäärä: 1 kerrosta, ullakkotila 
Perusrakennetyypit: 

Alapohja ryömintätilainen ontelolaattarakenne 
Yläpohja tehdasvalmisteiset ristikot 
Vesikatto ns. varttikate 
Runko puurankarunko, tiili-villa-tiili 

Pintamateriaalit: 
lattia  muovilaatta, liikuntasali lautalattia 
seinät maalattu tiili 
katto maalattu betoni, akustointilevytys 

Ilmanvaihtotapa: koneellinen tulo-poisto, lämmön talteenottojärjestelmä 
Lämmönjakotapa: vesipatterilämmitys 
   

2.2 Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt selvitykset 
 
Aiemmista tutkimuksista ei saatu tietoa. 
 

2.3 Yhteenveto 
 
 Rakennus on hyväkuntoinen vesikattoa lukuun ottamatta. Tehdyissä sisäilman laatua 

mittaavissa tutkimuksissa muutamassa tilassa havaittiin poikkeamia tavanomaisesta. 
Ikkunakarmien liittymät rakennusrunkoon on kunnostettava aiempien tutkimusten pe-
rusteella. 

 
 Näkyvät vauriot on korjattava riittävän laaja-alaisesti. 



 
VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset  2(7) 

    

ISS Proko Oy  

Kiinteistöjen käytönohjaus 

  19.03.2012 

 

ISS Proko Oy     
Kiinteistöjen käytönohjaus   Y-tunnus FI09202530 

PL 590, 40101 Jyväskylä Puhelinvaihde 0205 155 E-mail etunimi.sukunimi@iss.fi 
Palokankaantie 18, 40320 Jyväskylä   Internet www.iss.fi 

 

 Vesikaton kantavissa rakenteissa havaitut lahovauriot muuttuvat joissain vaiheessa 
niin vakaviksi, että niistä aiheutuu rakenteen sortumisriski. Vesikato on uusittava 
muutaman vuoden sisällä. 

 
 Tämän lisäksi talotekniikka alkaa olla vanhentunutta. Levylämmönsiirtimien tekninen 

käyttöikä on n. 20 vuotta. Lisäksi lämmönsiirrinpaketista puuttuu erillinen siirrin IV-
järjestelmälle. Tämä on huomioitava pakettia uusittaessa. 

2.4 Käytössä olleet asiakirjatiedot 
 
Kohteesta oli käytettävissä seuraavat piirustukset ja asiakirjat: 

• Arkkitehtipiirustuksia 
• rakennepiirustuksia. 

2.5 Tilaajalta/tilojen käyttäjiltä saadut tiedot 
 
Tutkimukset kohdistettiin käyttäjähaastattelujen mukaan. 
 

 
3 OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT 
 
  Sisäilmamittauksen aikana ulkoilman lämpötila oli n. -0 ºC ja suhteellinen kosteus n. 

 85%. Tutkittavat tilat olivat normaalikäytössä. 
 
3.1 Aistinvarainen tarkastelu 
 

 Aistinvaraisia havaintoja tehtiin lähinnä ryömintätilaisesta alapohjasta ja vesikatosta. 
 Sisäilman laatua havaittiin aistinvaraisesti tutkimuspäivien aamuina. 

 
3.2 Mikrobiologiset näytteet 

 
Mikrobi-ilmanäytteet kerättiin Andersen-tyyppisellä kolmivaiheimpaktorilla kasva-
tusalustoille. 
 
Materiaalinäytteet suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. 
 

3.3 Mineraalivillakuidut 
 
Mineraalivillakuitujen määrät todennettiin pinnoilta. Pinnoille laskeutuneesta pölystä 
kerättiin geeliteippinäyte. Mineraalivillakuidut tunnistettiin valomikroskooppisesti. 
 

3.4 Paine-ero ryömintätilaiseen alapohjaan 
 
Paine-eroa ryömintätilaisen alapohjan ja käyttötilojen välillä mitattiin kahdella mitta-
anturilla (Dwyer Magnesense). Mittaukset suoritettiin molempien IV-koneiden palve-
lualueilta. 
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3.5 Sisäilman laatu 
 

Sisäilman olosuhdetta mitattiin jatkuvatoimisilla loggereilla n. kahden viikon ajan. Si-
säilman CO2-pitoisuutta mitattiin SenseAir-mittalaitteella. Loggerit oli säädetty rekis-
teröimään sisäilmassa vallitsevan olosuhteen 5 min. välein.  

3.6 Näytteenottopaikat 
 
Taulukko 1. Mikrobi-, kuitu-, VOC- ja pölynäytteenottopaikat   
Näytteenotto- 
paikka 

Mikrobit 

 
ilmanäyte, 
pmy/m3 

Mikrobit 

 
materiaali, 
pmy/m3 

Mineraali- 
kuidut 
teippi,  
kpl/cm2 

 (9 kpl) (13 kpl) (6 kpl) 
    
tila 101 x  x 
tila 102 x   
tila 107 x   
tila 109 x 3*x x 
tila 117 x 2*x  
tila 132   x 
tila 133 x  x 
tila 135 x x  
tila 143 x  x 
tila 145  2*x  
tila 154  2*x  
tila 161 x  x 
tila ullakko  3*x  

 
Paine-eroa alapohjaan mitattiin tiloista 101 ja 132. Sisäilman pitkäaikaista olosuhdetta 
mitattiin tilasta 101.  
 

 
4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 
4.1 Aistinvarainen tarkastelu 
  

 Aistinvaraisesti tarkasteltuna rakennuksen ryömintätilainen alapohja oli tavanomai-
nen. Mitään erityistä hajua ei alapohjasta havaittu. Rakennuksessa ei havaittu poik-
keavia hajuja tutkimusten aikana. 
 
Sisätiloissa oli käytetty akustointilevyjä, joiden leikatut reunat oli suojaamatta. Reunat 
toimivat mahdollisina kuitulähteinä. 
 
Vesikate oli huonokuntoinen. Aumojen harjoilla katteen limitys oli paikoitellen sellai-
nen, että sadevesi pääsee suoraan kastelemaan kantavia rakenteita. Lisäksi sisäjiiri-
en pohjissa oli ollut vuotoja. Vesikatteen aluskate oli pahvikatetta ja huonokuntoinen. 
Siinä oli selkeää mikrobikasvustoa. 
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Opettajienhuoneen ulkoseinää oli tullut vettä sisätiloihin. Kohdalta otetussa materiaa-
linäytteessä oli vähäinen viite vauriosta. 
  
Liikuntasalin sivuseinässä oli vesivauriojälkiä. Kohdalta otetussa näytteessä oli viite 
vauriosta. Poikien pukuhuoneen alaslasketussa katossa oli vauriojälkiä. Alakaton ylä-
puolisista rakenteista otetuissa näytteissä ei ollut mikrobivaurioita. 
 

4.2 Mikrobiologiset näytteet 
 

Ilmanäytteet: 
 
Ilmanäytteitä otettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Useassa näytteessä oli kosteus-
vaurioindikaattorimikrobeja. Todetut pitoisuudet ovat kuitenkin syksyllä otetuille näyt-
teille tyypillisiä. 
 
Kahdessa näytteessä oli viite epätavanomaisesta mikrobilähteestä (näyte 1, tila 117 
ja näyte 5, opettajien huone). 
 
Lisäksi yhdessä näytteessä oli poikkeava bakteeripitoisuus (näyte 7, puheenopetus). 
Näytteen 8 (tila 101) bakteeripitoisuus oli poikkeavan korkea, mutta ei ylittänyt esim. 
asunnoille annettua bakteeripitoisuutta. Kohonnut bakteeripitoisuus viittaa ihmisen 
toimintaan, puutteelliseen ilmanvaihtoon tai tilojen yhteiseen puhtaustasoon. 
 
Tilan 161 näytteessä esiintyi vähäisiä määriä aktinobakteereita (5 pmy/m3), joka on 
kosteusvaurioindikaattori. Pesäkemäärien perusteella näyte luetaan kuitenkin tavan-
omaiseksi.  
 

 Materiaalinäytteet: 
 

Materiaalinäytteiden sienipitoisuudet olivat alhaisia. Otetuista 13 näytteestä kahdessa 
sisätiloista otetussa näytteessä oli heikko viite tai viite vauriosta. 
 
Heikon vaurioviitteen aiheutti Penicillium-sieni, joka on tavanomainen ulkoilman sieni. 
Näyte oli otettu opettajienhuoneesta, yläpohjasta höyrynsulun yläpuolelta. Kohdalla 
on ollut vesivaurio. 
 
Viitteen vauriosta aiheutti Penicillium-sieni/ runsas bakteeripitoisuus. Näyte oli otettu 
liikuntasalin vauriojälkikohdalta. Muissa sisätiloista/ rakenteista otetuissa näytteissä 
ei ollut viitteitä vaurioista. 
 
Yläpohjasta/ ullakkotiloista otetuissa näytteissä (3 kpl) oli kaikissa viite vauriosta. 
Tästä ei todennäköisesti ole haittaa sisäilman laadulle. Katon korjaustöissä materiaa-
lien mikrobivauriot pitää kuitenkin huomioida suojainten käytössä. 
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4.3 Mineraalivillakuidut 
 

Kuudesta otetusta näytteestä kolmen näytteen kuitumäärä oli määritysrajalla. Kol-
messa näytteessä kuitumäärät olivat sellaisia, että ne voivat aiheuttaa sisäilmaon-
gelmaa. 
 
Suurimmat kuitumäärät olivat soluhallissa 132 ja liikuntatilassa 143. Näitä palvelee 
sama IV-kone. Kuitenkaan soluhallissa 133 ei kuituja havaittu. 
 

 Kuidut voivat olla yksi sisäilmaongelman aiheuttaja 
 
4.4 Paine-ero 

 
 Luokkatiloja palvelevan IV-koneen alueella mitattu luokka oli mittausjaksolla keski-

määrin alipaineinen 3,0 Pa alapohjaan nähden. 
 
 Suurimmillaan alipaineisuus oli 13,1 Pa. Rakennus oli alapohjaan nähden ylipainei-

nen mittausjaksolla suurimmillaan 4,1 Pa. Tilanne on painesuhteiden osalta tavan-
omainen, eikä aiheuta toimenpiteitä. 

 
 Painevaihtelussa oli tietynlainen trendi, joka viittaa käyntiaikojen epäsäännöllisyyteen 

(liite 4). Aamupäivisin ja satunnaisesti viikonloppuisin tutkitun tilan alipaineisuus kas-
vaa jonkin verran. Koneen käyntiajat on selvitettävä. 

 
 Auloja ja liikuntasalia palvelevan IV-koneen alueella mitattu tila (aula 132) oli mittaus-

jaksolla keskimäärin alipaineinen 5,3 Pa alapohjaan nähden. 
 
 Suurimmillaan alipaineisuus oli 8,4 Pa. Rakennus oli alapohjaan nähden ylipaineinen 

mittausjaksolla suurimmillaan 0,2 Pa. Tilanne on painesuhteiden osalta tavanomai-
nen, eikä aiheuta toimenpiteitä. 

 
 Koneen paine-erokäyrä seuraili selvitettyä käyntiaikaa. 

 
4.5 Sisäilman laatu  
 
 Mittausjakson aikana alhaisin lämpötila oli 18.5 °C. Ulkolämpötila ei havaintohetkellä 

ollut tiedossa. 
 

Korkein havaittu lämpötila oli 24.1 °C. 
 

 Keskimäärin lämpötila oli mittausjakson aikana 21,9 °C ja ilman suhteellinen kosteus 
 35.6 % RH. 
 
 Mitattu alhaisin suhteellinen kosteus oli 25,3 % ja korkein 47,5 %. 
 

Mittausjakson aikana sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaihteli 353…1365 ppm:n välillä 
Tavanomaisena päivänä CO2-pitoisuus vaihteli n. 400…1200 ppm:n välillä. Kor-
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keimmat lukemat olivat päivän viimeisen tunnin lopulla (sisäilmaluokka S3, CO2-
pitoisuus alle 1200 ppm). 
 
Luokkatilassa on lämmintä, tämä lisää ilman tunkkaisuuden tuntua. Ilmanvaihto ei pi-
dä päivän kuluessa luokkien ilmaa riittävän raikkaana. 
 
 

6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
 Selkeää sisäilmaongelman aiheuttajaa ei tutkimuksissa havaittu. Aiemmissa selvityk-
sissä ikkunakarmien ja seinän liittymiin on havaittu liittyvän ongelmia. 
 
Sisäilman laatuun selkeimmin vaikuttava seikka on ilmanvaihtojärjestelmän vanhe-
neminen. Sisäilman laatuun liittyvät korjaukset kohdistuvat IV-järjestelmän uudistami-
seen. 
 
Kuituanalyysien perusteella yhtenä sisäilmaongelman syynä voivat olla mineraalivilla-
kuidut. 
 
Näkyvät kosteusvauriokohdat on korjattava riittävän laaja-alaisesti. 

 
Seuraavia toimenpiteitä ehdotetaan toteutettavaksi tulevalla kolmevuotiskaudella: 

• Vesikaton ja rakenteiden korjaus pikimmiten erillissuunnitelman mukaan 
• ilmanvaihdon toiminnan tarkastaminen ja tarvittaessa käyntiaikojen korjaami-

nen, ilmamäärien säätö ja käyntiaikojen pidentäminen 
• kuitulähteiden tarkistaminen IV-laitteista, tarvittaessa kuitulähteiden poistami-

nen tai pinnoittaminen 
• ilmanvaihtolaitteistojen puhdistaminen (mikäli ei tehty) 
• IV:n uudistaminen erillisen suunnitelman mukaan 
• ikkunakarmien/ apukarmien välien puhdistaminen, desinfiointi ja tiivistäminen 

erillisen suunnitelman mukaan 
• tilojen kuivasavutus ikkunakorjauksen jälkeen. 

 
 
 
ISS Proko Oy 
Kiinteistöjen käytönohjaus 

 
 
Jarmo Minkkinen 
asiantuntija, RI 
Pätevöitynyt kuntoarvioija 
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LIITTEET 1 Pohjapiirros näytteenottopisteistä 
 2 Ilmanäytteiden analyysivastaus 177411OT, 30.12.2011 

3 Materiaalinäytteen analyysivastaus 174011OT, 08.12.2011 
4 Kuitunäytteiden analyysivastaus 175211OT, 13.12.2011 

 5 ja 6 Paine-erot huonetilojen ja ryömintätilaisen alapohjan välillä 
7 Sisäilman olosuhteiden kuvaajat ajan funktiona (T, RH, CO2) 
8 Vertailuarvoja 
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1 TAVOITE -JA OHJEARVOJA 
 

1.1 Mikrobit 

1.1.1 Ilmanäyte 
Terveysperusteisia raja-arvoja sisäilman sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa. Lu-
mettomana vuodenaikana sisäilmanäytteiden mikrobistoa verrataan ulkoilmanäyttei-
den mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. Asumisterveysohjeessa 2003 sekä Työterveys-
laitoksen internet-sivuilla on annettu suositus- ja ohjearvoja sisäilman tavoitemikrobi-
pitoisuuksiksi erityyppisissä tiloissa. 
 

5.1.2 Pintasively- ja materiaalinäyte 
Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumi-
seen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai erittäin run-
saasti (+++/++++). Nämä pitoisuudet vastaavat Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja 
terveysministeriön oppaita 2003:1) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaali-
näytteen tulkintaohjeen yli 10 000 cfu/g mikrobipitoisuutta. Tulos viittaa mikrobivauri-
oon myös, mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja vähintään 
yhteensä 3 pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla. Yksittäisten kosteusvauriomikro-
bien esiintyminen on kuitenkin normaalia 
 

1.2 Teolliset mineraalikuidut 
 
Toimistotyyppisissä tiloissa tasopintojen pitoisuudet > 0,2 kpl / cm2 ovat 
usein/säännöllisesti siivotuilla pinnoilla merkittävästi kohonneita. Harvoin siivotuilla 
pinnoilla kuitupitoisuuden tulisi olla alle 3 kpl/cm2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin sii-
votuilla pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä 
(Työterveyslaitos). 
 
Ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuus on yleensä alle 10 kuitua/cm². Yli 50 
kuitua/cm² -pitoisuus ilmanvaihtokanavassa on suuri. Ilmanvaihtokanavan kuitupitoi-
suuden suositusarvot perustuvat tekniseen puhtauteen. 

1.3 Ilman hiilidioksidipitoisuus, lämpötila, kosteus ja häkä 
 
Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus on osoitus ilmanvaihdon riittämättömyy-
destä, eikä sille voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Jos sisäilman 
hiilidioksidipitoisuus ylittää 1500 ppm (2700 mg/m3), ilmanvaihto ei ole terveydensuo-
jelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena sisäilmassa voi-
daan pitää arvoa 1200 ppm (2160 mg/m3) (Asumisterveysohje, 2003). 
 
Sisäilmastoluokitus 2008 mukaiset tavoitearvot sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle 
ovat: 
 

≤  750 ppm; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto   
≤  900 ppm; luokka S2, hyvä sisäilmasto 
≤ 1200 ppm; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto 
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Sisäilman hetkellinen hiilimonoksidipitoisuus (häkä) saa olla enintään 8 mg/m3 (6,9 
ppm) (Asumisterveysohje, 2003). 
 
Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla välillä 20 - 60 %, joskaan sen saavutta-
minen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. Näistä arvoista 
poikkeamista ei voida pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edelly-
tykset täyttyvät (Asumisterveysohje, 2003). 
 
Sisäilmastoluokitus 2008 mukainen yksilöllisen sisäilmaston (S1) tavoitearvo sisäil-
man suhteelliselle kosteudelle on talviaikana 25 %. Ilman suhteellinen kosteus voi 
lyhytaikaisesti pakkashuippujen aikana laskea alle tavoitearvon. Ilman suhteellisen 
kosteuden tulee olla alle 60 %.  
 
Huoneilman lämpötilan hyvänä tasona pidetään 21 °C. Välttävänä pidetään lämpöti-
laa 18 oC. Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 °C, ellei lämpötilan kohoaminen 
johdu ulkoilman lämpimyydestä. Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoito-
paikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan välttävä taso 
on 20oC. (Asumisterveysohje, 2003).  
 
Sisäilmastoluokitus 2008 mukaiset tavoitearvot sisäilman lämpötilalle on esitetty tau-
lukossa x. 
 
Taulukko x. Oleskeluvyöhykkeen lämpötilan tavoitearvot tavanomaisissa asuin- ja 
työtiloissa (Sisäilmastoluokitus 2008) 
 S1 S2 S3 
top kun tu ≤ 10 oC 21,5 21,5 21 
top kun 10 < tu < 20 oC 21,5+0,3x(tu-10)* 21,5+0,3x(tu-10) 21+0,4x(tu-10) 
top kun tu > 20 oC 24,5* 24,5 25 
sallittu poikkeama (oC) ±0,5 ±1,0 ±1,0 

top enimmäisarvo top +1,5 

tu ≤ 10 oC: top +1,5 
10 < tu < 20 oC: 
23+0,4x(tu-10) 
tu > 20 oC: 27 

tu ≤ 15 oC: 25 
tu > 15 oC:  
tumax +5 
 

top vähimmäisarvo 20 20 18 
tu = ulkolämpötila, vuorokauden keskilämpötila, *S1-luokassa operatiivisen lämpötilan 
on oltava tila/huonekohtaisesti aseteltavissa välillä top ± 1,5 oC.  

1.4 Ilman virtaussuunnat ja painesuhteet 
 
Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan 
nähden alipaineiseksi. Ilmamäärät on suositeltavaa mitoittaa siten, että sisäilman ali-
paine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni (0-10 Pa). Rakennuksen alipaine 
ulkoilmaan nähden ei saa olla yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentä-
vän rakenteen tai rakennusosan kautta (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2010).  
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