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Yhteenveto

Parolan yhteiskoulu ja lukio on rakennettu kolmessa osassa 1960-, 1980- ja 2000-luvuilla.
Osat ovat yhteydessä toisiinsa. Yhteiskoulu on muuttamassa osittain uusiin tiloihin ja
käyttöön on ajateltu jätettävän 1980- ja 2000-luvuilla rakennetut osat sekä A-osalla oleva
vanha liikuntasali, joiden osalta rakenteiden kuntoa, sisäilman laatua ja
altistumisolosuhteita haluttiin selvittää korjausten ja tilasuunnittelun lähtötiedoksi. Haitta-
aineet kartoitettiin kuntotutkimuksen yhteydessä koko rakennuksen osalta.

Rakennuksessa on maanvastaiset alapohjarakenteet. 1960-luvun osalla alapohjan
lämmöneristeenä on käytetty lastuvillasementtiä (toja). 80-luvun ja 2000-luvun
laajennusosilla betonilaatan alapuolella on EPS-lämmöneriste. Vanhempien 1960-/1980-
luvun osilla rakennuksessa on puurunko ja seinien lämmöneristeenä on käytetty
mineraalivillaa ja julkisivut on osin laudoitettu osin levytetty. Vesikatteena on rivipeltikatto,
lukuun ottamatta vanhan liikuntasalin aluetta, jossa katteena on bitumikermi.
Yläpohjarakenteita ei päästy tutkimaan tarkemmin katolla olevan lumipeitteen vuoksi, niitä
havainnoitiin ainoastaan maasta käsin.

Vanha liikuntasali (A-osa)

Rakennusten vanhimmalla 1960-luvun osalla liikuntasalissa alapohjarakenteessa
maanvastaisen betonilaatan päällä olevat orgaaniset materiaalit ovat herkkiä
vaurioitumaan kosteuden vaikutuksesta ja sen vuoksi riski sisäilman laadun kannalta.
Alapohjan purueristeessä havaittiin rakenneavauskohdissa voimakas mikrobiperäinen
haju, vaikkei materiaalinäytteissä havaittu poikkeavaa mikrobikasvustoa. Betonia vasten
olevassa pahvissa havaittiin viitteitä mikrobikasvustosta. Todennäköisesti
mikrobiperäinen haju on siirtynyt puruun rakenteen läpi kulkeutuvien ilmavuotojen
mukana maaperästä. Lämmöneristekerroksessa ilma pääsee liikkumaan lattiarakenteen
sisällä ja voi kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia ja hajuja. Liikuntasalin alapohjasta on
ilmayhteys entisten ulkoseinärakenteiden sisään, missä aistittiin myös voimakasta
mikrobiperäistä hajua. Ilmavuotojen mukana tulevat epäpuhtaudet voivat olla syynä
liikuntasalin alueella tiloissa havaittuun poikkeavaan mikrobiperäiseen hajuun.
Liikuntasalin ollessa ylipaineinen, pyrkivät ilma ja sen sisältämät epäpuhtaudet siirtymään
ympäröiviin tiloihin rakenteissa ja tilojen välillä olevien ilmayhteyksien kautta. Liikuntasalin
ollessa alipaineinen, hajut ja epäpuhtaudet taas pyrkivät siirtymään liikuntasaliin, josta ne
myös voivat kulkeutua ympäröiviin tiloihin. Yläpohjan lämmöneristävyys on erittäin heikko.
Rakenteessa ei ole höyrynsulkua, eikä rakenne ole ilmatiivis.

Haitallisen altistumisolosuhteen arvioidaan olevan liikuntasalissa ja sitä ympäröivissä
tiloissa todennäköinen.

80-luvun laajennusosa
Alapohjarakenteissa ei havaittu poikkeavaan kosteuteen tai rakennusmateriaalien
vaurioitumiseen viittaavia merkkejä. Ilmavuotojen mukana voi kuitenkin kulkeutua
epäpuhtauksia maaperästä sisäilmaan, koska rakenne ei ole ilmatiivis.
Alapohjarakenteesta on lisäksi ilmayhteyksiä ulkoseinärakenteisiin, joiden tiivistäminen
ilmatiiviiksi on hankalaa.



TUTKIMUSSELOSTUS                                25.03.2022
PAROLAN YHTEISKOULU

Ulkoseinärakenteet ovat ns. riskirakenteita, ja niiden kunto on havaintojen perusteella
heikko. Kaikissa kolmessa rakenneavauskohdassa havaittiin sekä mineraalivillaeristeessä
että ulkoseinän alajuoksupuussa mikrobivaurioita tai viitteitä mikrobivaurioista. Vesikatolta
on päässyt kosteutta ulkoseinien sisään. Yläpohjarakenteen lämmöneristeissä ja
rakennusmateriaaleissa todettiin mikrobikasvustoa molemmissa rakenneavauskohdissa.
Sokkelien alaosat olivat kosteita tarkastelluissa kohdin. Tiedossa olevien useiden
kattovuotojen vuoksi vauriot ovat todennäköisiä eri puolilla laajennusosaa. Rakenteet eivät
ole ilmatiiviitä, minkä vuoksi mikrobiperäiset ja muut epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan
sisäilmaan. Mikrobivaurioita havaittiin vesikattovuotojen kohdilla myös sisäpinnoilla.
Ulkoseinien korjaaminen on erittäin hankalaa, koska tarvittavat korjaukset kohdistuisivat
sokkeleista/alapohjalaatasta yläpohjaan saakka, mikä käytännössä tarkoittaa koko
ulkoseinärakenteen purkamista, sokkeli- ja alapohjarakenteiden korjauksia sekä yläpohjan
ja vesikaton korjauksia. Lisäksi kattovarusteita ja kattoturvatuotteita puuttuu. Korjauksia
tulisi tehdä myös väliseiniin. Rakenteiden lisäksi korjauskustannuksia kasvattaa
mahdollinen putkistojen tai talotekniikan uusimistarpeet, jotka olisi kannattava tehdä
samaan aikaan. Laajojen korjaustarpeiden vuoksi yläpohja- ja ulkoseinärakenteiden
korjaaminen ei todennäköisesti ole taloudellisesti kannattavaa.

Haitallisen altistumisolosuhteen arvioidaan olevan tiloissa erittäin todennäköinen.

2000-luvun laajennusosa

Rakennuksen 2000-luvun osalla on pilari-palkkirunko, välipohjat ja yläpohjat ovat
ontelolaattaa. Ulkoseinät betonielementtejä, joissa on mineraalivillalämmöneristys ja
julkisivulla tiilimuuraus. Rakenteissa ei havaittu kosteutta. Alapohja- ja ulkoseinärakenteen
liittymien ilmatiiviydessä havaittiin puutteita. Ulkoseinän lämmöneristeet olivat kunnossa
näytteenottokohdilla, minkä vuoksi tiivistyskorjausta ei pidetä kiireellisenä. Sisäpinnoilla
havaittiin paikoin halkeamia, jotka ovat todennäköisesti muodostuneet rakenteiden
liikkeistä. Tiloissa ei havaittu liikuntasaumoja.

Sisäpinnoilla ja ilmanvaihtojärjestelmässä on paikoin käytetty mineraalivillakuituja
sisältäviä äänieristemateriaaleja, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.

Haitallisen altistumisolosuhteen arvioidaan olevan tiloissa mahdollinen.

Sisäilman laatu

Sisäilman laatu oli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pinnoille laskeutuvien
mineraalivillakuitujen osalta tutkituissa tiloissa normaali.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa
alkuperäisillä A-, B-, ja C-alueilla lukuun ottamatta TK09 A-osan luokkien
ilmanvaihtokonetta vuodelta 1980. Ilmanvaihtojärjestelmillä TK01-TK09 on 5 vuotta
teknistä käyttöikää jäljellä, IV-kone TK09 on teknisen käyttöiän päässä. Suurin osa
nykyisistä ilmanottosäleiköistä on teknisen käyttöikänsä päässä. Suuressa osassa
luokkien tuloilman päätelaitteita ilma puhalletaan edelleen seinästä ei-suunnattavilla
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päätelaitteilla, mikä ei ole ilmanjaollisesti paras ratkaisu. Äänenvaimennusmateriaalina on
käytetty mineraalivillaa, josta voi irrota kuituja sisäilmaan.

Kohteesta ei löydy ilmanvaihtopiirustuksia, eikä koneiden tyyppikilvet, tunnusmerkinnät ja
palvelualuemerkinnät ole ajan tasalla, minkä vuoksi kohteen ilmanvaihtojärjestelmien
ylläpito- ja korjaustyöt hankaloituvat.

Tilojen painesuhteet olivat pääosin kunnossa yleisiin suosituksiin ja suunnitteluohjeisiin
nähden. Teknisen työn alueella 1980-luvun osalla esiintyi ajoittain ylipaineisuutta, mikä
johtuu todennäköisesti siitä, ettei TK08 ilmanvaihtojärjestelmä toimi
automaatiojärjestelmän alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Pukuhuonetiloissa 2000-
luvun osalla esiintyi voimakasta alipaineisuutta mittausjakson loppupuolella, minkä syy ei
selvinnyt. Kohteessa olleet sähkökatkot ovat voineet vaikuttaneet
ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan.

Käytöstä pois jäävät A-, B-, ja C-osan tilat tulee tarkastella erikseen ja huolehtia, että
käytöstä poistetut tilat ovat alipaineisia käyttöön jääviin tiloihin nähden. Käyttöön jäävät
tilat voidaan ylipaineistaa (5-10 Pa), kunnes käyttöön jäävät tilat on saatu korjattua ja
käytöstä poistetut tilat purettua. Käyttöön jäävien ja käytöstä poistettavien tilojen välille
olisi suositeltavaa järjestää painesuhteiden jatkuva seuranta.

Ilmanvaihtotekninen kuntoarvio on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 6.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus

Materiaalien sisältämät haitta-aineet on otettava huomioon korjaus- ja purkutyössä.
Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin koko rakennuksen kattava haitta-ainetutkimus, joka
on tutkimuksen liitteenä 7.

Peruskorjauksen kustannukset

2000-luvun osan peruskorjaus ja 1980-luvun laajennusosan korvaaminen
uudisrakennuksella kustantaisi arviolta noin 6 miljoonaa euroa.

2000-luvun osan peruskorjaus ja 1980-luvun laajennusosan korjaus kustantaisi arviolta
noin 5,4 miljoonaa euroa.

Tarkemmat tiedot kustannusarviossa huomioiduista asioista on esitetty raportissa.
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Toimenpidesuositukset

Tilojen käyttöä turvaavat kiireelliset korjaustoimenpiteet:

- Painesuhteiden hallintaan pyrkivät toimenpiteet, sisältäen ilmanvaihtojärjestelmien
säätöä sekä rakenteiden ja läpivientien tiivistämistä käyttöön jäävien ja käytöstä
poistuvien tilojen välillä. Käyttöön jäävät tilat suositellaan ylipaineistamaan (5-10 Pa)
käytöstä poistettaviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. Käyttöön jäävien ja käytöstä
poistettavien tilojen välille olisi suositeltavaa järjestää painesuhteiden jatkuva seuranta.

- Mikäli vanha liikuntasali halutaan pitää jatkossa käytössä, suositellaan korjaamaan
lattiarakenne ja estämään ilmavuodot maaperästä ja alapohjarakenteesta sisäilmaan.
Kaikki betonilaatan yläpuoliset lattian materiaalit poistetaan. Uusi lattiarakenne
toteutetaan rakennesuunnittelijan laatiman erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Alapohjan
rakenneliittymät, halkeamat ja läpiviennit korjataan ilmatiiviiksi. Korjaussuunnittelussa
tulee huomioida myös liikuntasalin vanhat ulkoseinät, joiden kautta havaittiin
ilmayhteyksiä lattiarakenteen ja sisäilman välillä. Korjauksessa on huomioitava seinien
molemmat puolet. Tiivistyskorjauksiin sisältyy riski, ettei rakenteita saada täysin
ilmatiiviiksi huolellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta huolimatta. Tiivistyskorjausten
onnistuminen on varmistettava merkkiainetekniikalla tehtävin laadunvarmistuskokein.
Ilmatiivistyskorjauksiin liittyy riski, että hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta
huolimatta rakenteita ei saada täysin ilmatiiviiksi.

- Mikäli 1980-luvun laajennusosan käyttöä halutaan jatkaa, tulee mikrobivaurioituneet
rakennusmateriaalit ulkoseinä- ja yläpohjarakenteesta poistaa. Koko yläpohjarakenne
ja vesikate uusitaan kokonaan lukuisten kattovuotojen ja niiden aiheuttamien,
arvioidusti laajojen ja myös ulkoseiniin ja tilapinnoille ulottuvien, korjaustarpeiden
vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa koko rakennuksen täydellistä uudistavaa
korjaamista alapohjaa lukuun ottamatta. Todennäköisesti kustannustehokkaampaa on
purkaa koko 1980-luvun laajennusosa ja rakentaa tarvittavat tilat uudisrakennukseen,
jolloin saadaan energiatehokkaammat uudet tilat.

- 2000-luvun osalla tilapinnoilla havaittujen halkeamien vuoksi suositellaan arviomaan
tarkemmin betonirakenteiden kuntoa ja halkeamin merkitystä rakenteiden
kantavuuteen.

- 2000-luvun osalla opettajanhuoneen edustalla korkeiden ikkunoiden osalla
tarkastetaan pellitysten ja ikkunarakenteiden sekä ikkunatiivisteiden kunto
valumajäljen syyn selvittämiseksi ja korjataan mahdolliset puutteet.

- Kuntosalin katosta poistetaan mineraalikuitulähteenä toimivat rikkoutuneet
akustolevyt. Suositellaan valitsemaan tilaan sellaisia akustolevyjä, joista ei aiheudu
riskiä mineraalikuitujen kulkeutumisesta sisäilmaan.
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Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät korjaustoimenpiteet:

- 2000-luvun osalla suositellaan tiivistämään rakenteita ja rakenneliittymiä seuraavien
peruskorjausten yhteydessä, esimerkiksi pintamateriaalien tai ikkunoiden uusimisen
yhteydessä

- 2000-luvun osalla halkeamien ja lattiapäällysteiden korjaus.

- Varaudutaan 2000-luvun märkätilojen peruskorjaukseen kunnossapitojaksolla.

- 2000-luvun osalla katolle ja ullakkotiloihin lisätään kulkusillat ja kattoturvatuotteet, jotta
kulku on turvallista ja huolto- ja ylläpitotyö on mahdollista tehdä.

- Vanhan liikuntasalin yläpohjatilojen puhdistus ylimääräisestä jätteestä, lisätään
yläpohjaan lämmöneristeitä sekä tiivis höyrynsulku. Bitumikermikatteessa havaittiin
vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa puutteita. Mikäli näitä ei vielä ole korjattu, tulee
bitumikermikatteen uusimiseen varautua lähivuosina.

- 1960-/2000-luvun käyttöön jääviltä osilta sadevesijärjestelmän peruskorjaus;
Vesikourujen kallistukset korjataan ja syöksytorvia lisätään. Syöksytorvien jatkaminen
alas asti siten, ettei ylemmältä katolta johdeta sadevettä alemmille tasoille tai niiden
kautta. Sadevesiviemäröintiä ja pihan kallistuksia parannetaan.

- 2000-luvun julkisivusaumausten paikallisten vaurioiden korjaaminen. Korjaustarpeita
havaittiin katosalueen julkisivuilla.

- Piha-alueen sadevedet tulisi johtaa sadevesiviemäreihin. Pihamaan kallistusten
korjaaminen siten, että sadevedet kulkeutuvat poispäin rakennuksesta ja
sadevesiviemäriin.

- Käyttöön jäävien alueiden ilmanvaihtokoneiden komponenttien uusiminen (2000-luvun
osan ja vanhan liikuntasalin puhaltimet, pumput, kenttälaitteet)

- Huippuimureiden uusiminen vesikatolla

- Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus

- Raitisilmasäleikköjen uusiminen lumisuojilla

- 2000-luvun osan hihnavetoisten puhaltimien TK01-TK03 uusiminen EC-moottoreilla.
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1 YLEISTIEDOT

Tutkimuskohde:
Parolan yhteiskoulu, Myllytie 33, Parola

Tilaaja:
Hattulan kunta
Mika Huuhtanen
mika.huuhtanen@hattula.fi

Lähtötiedot:

Parolan yhteiskoulu on rakennettu alun perin 1960-luvulla kolmessa vaiheessa (A-,
B- ja C-osat). A-osassa on osittainen kellarikerros. Rakennuksen C-osaa on
laajennettu vuonna 1985. Rakennusta laajennettiin edelleen 2000-luvulla, jolloin
rakennettiin kaksikerroksinen fysiikan ja kemian osa, uusi liikuntasali sekä toisessa
kerroksessa sijaitsevat luokat ja hallintotilat. Kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennuksessa on 9
tulo-/poistoilmakonetta, minkä lisäksi kolmessa tilassa on oma ilmanvaihtokone.
Ilmanvaihto on saatujen lähtötietojen mukaan säädetty toimimaan 1/1 kaikkina
vuorokaudenaikoina. Alun perin A-C-osilla on ollut koneellinen poistoilmanvaihto, ja
opetustiloissa on ollut korvausilmaventtiilit ulkoseinillä.

Alkuperäisten osien A-C alapohjarakenteena on maanvastainen kerroksellinen
betonilaatta, jossa on välissä lastuvillaeriste (toja). Alemman laatan päällä on
kosteudeneristeenä bitumisively. Vanhan liikuntasalin lattiassa maanvastaisen
betonilaatan päällä on puurunkoinen lautalattia, jossa on lämmöneristeenä
sahanpurua. Rakennuksen päädyissä ulkoseinät ja kantavat väliseinät ovat tiili-
villa-tiilirakenteiset, pitkillä sivuilla ulkoseinät ovat puurunkoiset, missä julkisivu on
pääosin laudoitettu, osin levytetty. Maanvastaiset seinät ovat betonirakenteita.
Alapohjassa on putkikanaaleja. Yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä on
mineraalivillaa. Vesikate on osin rivipeltikatto ja osin bitumikermi.

C-osan laajennus vuodelta 1985 on yksikerroksinen. Alapohjarakenne on
maanvastainen teräsbetonilaatta, jossa on lämmöneristeenä EPS-levy.
Täyttömateriaalina on tiivistetty sora. Ulkoseinärakenne on puurunkoinen,
lämmöneristeenä on mineraalivilla ja julkisivu on laudoitettu. Yläpohja on
puurakenteinen ja siinä on mineraalivillaeriste, vesikatto on rivipeltikatto. Aiemmin
siivessä on sijainnut mm. ruokasali ja jakelukeittiö. Nykyisin tilamuutosten jälkeen
tiloissa on opetustiloja mm. taitoluokat.

A-C-osat peruskorjattiin 2000-luvun alussa, jolloin rakennettiin myös
kaksikerroksinen laajennusosa. Laajennusosalla on maanvastainen
betonialapohja, jossa on lämmöneristeenä EPS. Ulkoseinät ovat julkisivultaan
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tiilimuurattuja betonielementtejä, joiden lämmöneristeenä on mineraalivilla.
Yläpohjassa on mineraalivillalämmöneristys, vesikatteena on rivipeltikatto.

Osassa A-C-osien luokkatiloista on koettu puutteelliseen sisäilman laatuun
viittaavaa oireilua, mistä syystä osa luokista on otettu pois käytöstä.

Rakennuksen koko, tarkastamattoman lähtötiedon mukaan:

Kellari 1960, A-osa 717 b-m2

Ensimmäinen kerros 1960, A-osa 1060 b-m2

1960, B-osa 890 b-m2

1960, ”Nivel” 108 b-m2

1960, C-osa alku+jatko 890 b-m2 + 372 b-m2

1980, laajennus 1542 b-m2

2000, A-osa jatko 941 b-m2

2000, B-osa jatko 455 b-m2

Toinen kerros 2000, ”poikittain” 1387 b-m2

1960 yhteensä 4037 b-m2

1980 yhteensä 1542 b-m2

2000 yhteensä 2783 b-m2

Kaikki yhteensä 8362 b-m2
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Kuva 1. Parolan yhteiskoulu. Suunnitellut käyttöön jäävät tilat, joihin sisäilma- ja

kosteustekniset tutkimukset pääosin kohdistettiin, on rajattu kuvaan punaisella.

Rakennuksen korjaushistoriasta ei ole tarkkaa tietoa. Lähtötiedoista löytyi seuraavia
mainintoja:
- A-C-osien peruskorjaus 2000-luvun alussa
- Salaojat ja patolevyt on uusittu syksyllä 2014. Perusmuurilevyyn lisätty ylälista

myöhemmin (2017 jälkeen).
- Rakennus on säädetty ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden ja kellarin putkikanaalit

alipaineistettu loppuvuonna 2017. Ilmanvaihdon säätöä on jatkettu keväällä 2018.
- Rakenteiden tiivistyksiä on tehty alkuvuonna 2018.

Tutkimustavoite ja sisältö:

Kuntotutkimuksen tarkoitus oli tuottaa lähtötietoja peruskorjauksen lähtötiedoksi sekä
arvioida rakennuksen tämänhetkisiä altistumisolosuhteita. Tutkimukset kohdistettiin
rakennuksen suunniteltuihin käyttöön jääviin tiloihin, tutkimusalue on esitetty kuvassa 1.
Tutkimus sisältää rakenteiden kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja tutkittujen
rakenteiden mahdolliset sisäilman laatuun vaikuttavien riskitekijöiden arvioinnin ja
korjaustarpeen määrittämisen, mitkä tulee huomioida rakennuksen korjaustoimenpiteiden
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Talotekniikkajärjestelmien kunto ei kuulunut
tutkimuksen piiriin lukuun ottamatta ilmanvaihtojärjestelmää, johon tehtiin
ilmanvaihtotekninen kuntoarvio sekä selvitys siitä, miten jäljelle jäävien osien ja käytöstä
poistuvien osien ilmanvaihto saadaan eroteltua. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä tehtiin
rakennuksen alkuperäisten osien ja 1980-luvun laajennusosan haitta-ainekartoitus.
Tutkimussuunnitelma tehtiin saatujen lähtötietojen, rakenteiden riskikartoituksen sekä

B-osa

C-osa

Laajennus
v. 1985

Laajennus
2000-luku

A-osa



4(45)

TUTKIMUSSELOSTUS                                25.03.2022
PAROLAN YHTEISKOULU

13.12.2021 tehdyn katselmuksen perusteella.

Tutkimusryhmä:
- Sanna Pohjola, tutkimuksen johto ja valvonta, altistumisolosuhteiden arviointi
- Sanni Kietäväinen, Niko Laakso, rakennetekniset tutkimukset
- Reija Salminen, Tommi Lautiainen, haitta-ainetutkimukset
- Pekka Tyrylahti, ilmanvaihtotekninen kuntoarvio
- Kustannusarviot Antti Minkkinen, Janne Silvennoinen, FMC Laskentapalvelut Oy
- Laboratorioanalyysit, MetropoliLab Oy
- Rakenneavauksien teko ja paikkaus, Hattulan kunnan hankinta

Tutkimusajankohta:
Tutkimukset kohteessa tehtiin 24.1.-22.2.2022

Käytettävissä olleet asiakirjat:
- Pohjakuvia, lisäksi yksittäisiä rakenne- ja LVI-asiakirjoja Hattulan kunnan arkistosta

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset:
- Sisäilmakartoitus, Tähtiranta Oy 7.3.2014
- Terveystarkastajan tarkastus, 25.3.2014
- Pintakosteusmittaus pohjakuvassa 10.2.2014
- Kosteusmittausraportti, Tähtiranta Oy 12.6.2014
- Jatkotutkimuksia, Tähtiranta Oy 15.10.2014
- Rakennusmateriaalinäytteet, luokat 16 ja 18 lattiaeriste (toja), Testausseloste 3.11.2014
- Tutkimussuunnitelma sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi, Tähtiranta Oy 18.1.2015
- Mikrobitutkimus rakennusmateriaaleista, PH Ympäristötekniikka Oy 23.3.2015
- Sisäilmastokysely, Työterveyslaitos 30.3.2015
- Julkisivujen, katto-, lattia- ja väliseinärakenteiden kuntotutkimus, Tähtiranta Oy 23.4.2015
- Ilmamäärät 6.8.2015
- Vesikaton vuototutkimus, Kattotutka Oy 17.-18.11.2015
- Työterveyslääkärin lausunto 6.9.2018
- Ilmamäärät, Insinööritoimisto Timo Vättö Oy 26.10.2017
- Ilmamäärät, JL-Ilma Oy 13.12.2017
- Sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, PH ympäristötekniikka 22.9.2017
- Sisäilmatutkimus, PH Ympäristötekniikka 9.4.2018
- Sisäilmatutkimus, PH Ympäristötekniikka 29.5.2018
- Sisäilmastotekninen kuntotutkimus, vanha liikuntasali, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

13.3.2020
- Sisäilmatutkimus, Loopshore solutions 15.-18.9.2021
- Sisäilman olosuhdeseurantahavainnot, Loopshore solutions 7.12.2021
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Yhteenveto aikaisempien tutkimusten keskeisimmistä tutkimustuloksista:

A-, B- ja C-osat (1960-luku)

Rakennuksen alkuperäisellä osalla maanvastaisessa betonilattiassa on betonilaattojen
välissä lastuvillaeriste. Alemman betonilaatan päällä on vedeneristeenä bitumisively.
Väliseinien sekä ulkoseinän alajuoksupuu sijaitsee alemman betonilaatan päällä, mikä on
ns. riskirakenne.

A-osassa rakennuksen julkisivu, sekä kellarikerroksen ja liikuntasalin maanvastaisissa
seinissä ja alapohjassa on havaittu paikoin kosteusvaurioita. Liikuntasaliin kohdistettiin
rakenneavaukset vanhaan ulkoseinärakenteeseen, joka on jäänyt väliseinärakenteeksi
(tiili - 70…100 mm mineraalivilla – tiilimuuraus - rappaus), sokkelirakenteeseen
(betonisokkeli – muottilaudoitus – betoni - mineraalivillaeriste) ja alapohjarakenteeseen
(lankkulattia - puurunko/kutteripurueriste – bitumi - betonilaatta). Kutterinpurujen joukossa
oli puupalasia, joissa havaittiin mikrobikasvustoa. Lisäksi kutterinpurussa havaittiin
voimakas homeen haju, vaikka viljelyssä havaittiin vain heikko viite vauriosta (2/3
näytettä). Vanhan ulkoseinän ja ulkoseinän mineraalivillaeristeissä havaittiin heikko viite
mikrobivauriosta (3/5 näytettä). Liikuntasalin yläpohjassa on ainoastaan ohut 100-150
mm mineraalivillakerros, eikä lainkaan suunnitelman mukaista sisäkaton yläpuolista
lämmöneristekerrosta (tilalla tyhjä ilmatila). Yläpohjan lämmöneristeet olivat kunnossa
(viite yhdessä näytteessä neljästä). Välipohjan lastuvillaeriste oli paikoin
mikrobivaurioitunut (2/3 näytettä).  Putkikanaaleissa havaittiin lahonneita
muottilaudoituksia ym. epäpuhtauksia. Kellarin sisäilmassa aistittiin putkikanaaleista
kulkeutuvaa mikrobiperäistä hajua. (PH Ympäristötekniikka 2017).

Vanhassa liikuntasalissa tehdyt tiivistyskorjaukset eivät ole onnistuneet, sillä sekä
alapohjarakenteen että ulkoseinärakenteen eristetilasta todettiin ilmayhteyksiä
liikuntasalin sisäilmaan. Liikuntasalin alueelta kerätyssä pölyssä todettiin asbestia, jonka
lähde ei selvinnyt. Sisäilmassa ei kuitenkaan todettu asbestia. Siivouksen jälkeen
otetuissa uusintapölynäytteissä ei todettu asbestikuituja (Sweco 2020).

C-osassa luokkien 20 ja 22 välisessä seinässä (alajuoksun päällä) todettiin
mikrobikasvustoa. Luokkien 16 ja 18 välinen seinä kunnossa (1 näyte). Alapohjan
lastuvillaeristeessä todettiin aktinomykeettikasvustoa luokassa 18, luokasta 16 otetussa
näytteessä ei todettu mikrobikasvustoa (Tähtiranta 2014). Alapohjan kovalevyssä (2
näytettä, luokat 18 ja 22) ja lastuvillalevyssä (1 näyte, luokka 22) ei todettu
mikrobikasvustoa (PH ympäristötekniikka 2015). Ulkoseinän mineraalivillaeristeessä ei
todettu mikrobikasvustoa (2 näytettä, 2015). Ulkoseinän rakenneliittymät eivät ole tiiviitä,
höyrynsulku ei ole yhtenäinen ja lämmöneristeissä oli havaittavissa merkkejä
hallitsemattomasta ilmavirtauksesta rakenteen läpi.
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C-osan laajennus (1985)

Maanvastaisen betonilaatan (90 mm) alapintaan on asennettu rakennusmuovi ja EPS-
eriste (50-100 mm). Eristeen alapuolella on kostea hiekka. Alapohjan EPS eriste
kunnossa (2 näytettä, 2015). Alapohjarakenteet olivat kunnossa (2017).

Ulkoseinän mineraalivillaeristeessä ei havaittu mikrobikasvustoa (2 näytettä, 2015).
Ulkoseinän rakenneliittymät eivät ole tiiviitä.

Luokassa 30 lattian pintakosteusarvot olivat koholla laajalla alueella ja luokassa 31
pienellä alueella. Betonilaatan rakennekosteus oli normaali luokassa 30, luokassa 31 60
mm syvyydellä oli kosteutta (RH 90,3 %). Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
pitoisuus luokissa 30 ja 31 normaali (2014).

Väliseinät on asennettu pääosin pintalaatan päälle ja rakennusmateriaalit olivat näissä
kunnossa. Tekstiilityön/kuvaamataitoluokan ja metallityöluokan välisen väliseinän
alajuoksu sijaitsee lattiapinnan alapuolella.  Ulkoseinän ja väliseinän alajuoksupuussa ja
mineraalivillassa todettiin paikoin mikrobikasvustoa (8/19 näytettä). Vaurioituneiden
materiaalien läpi havaittiin ilmavirtauksia sisäilmaan. (PH Ympäristötekniikka 2017).

2000-luvun laajennusosa

Sisäseinissä paikoin elementtien ja pilarien välistä halkeilua sekä alapohjarakenteissa
betonilaatan halkeilua. Tarkempia rakennetutkimuksia ei ole kohdistettu tähän
laajennusosaan.

Ilmanvaihto

Saatujen lähtötietojen mukaan rakennus on ylipaineistettu loppuvuonna 2017
ilmanvaihtoa säätämällä. Rakennuksessa on tehty jatkuvatoiminen paine-eroseuranta
ulkovaipan yli syksyllä 2021 kuudessa tilassa (OT1, nuorisotila aula, uusi liikuntasali,
OT16 ja OT33).  Paine-eroseurannan mukaan tutkitut tilat olivat keskimäärin lievästi
alipaineisia ulkoilmaan nähden (0…-2 Pa). Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet eivät
ylittäneet tutkituissa tiloissa (vanha liikuntasali uusi liikuntasali, nuorisotila aula, OT33,
OT35) edes hetkellisesti toimenpiderajaa, mikä viittaa, että ilmanvaihto on ollut käyttöön
nähden riittävää.
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimukset perustuvat pääosin julkaisussa Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus-
ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016
esitettyihin ohjeisiin, menetelmiin ja käytäntöihin. Yleistarkastuksessa kiinnitettiin
erityisesti huomioita mahdollisiin hajuihin sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla näkyviin
vaurioihin. Rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin myös silmämääräisesti, tarkoituksena
selvittävää mahdolliset vauriojäljet tai kosteusteknisesti riskialttiit rakennekohdat. Lisäksi
tutkimuksessa sovellettiin seuraavia julkaisuja ja asetuksia:

- Asumisterveysasetus (545/2015), 2015
- Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osat I, II, III ja IV, Valvira, 2016
- Suomen rakennusmääräyskokoelma
- YM:n asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)
- YM:n asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017)
- Sisäilmastoluokitus 2018

3 KÄYTETYT MITTAUS- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET

Kosteusmittaukset Gann hydrotest LG1 (pintakosteudenilmaisin)
Gann Hydromette BL Compact S (puun kosteus, p-%)
Vaisala HM42 ja lukijalaite Vaisala HM40 (viiltomenetelmä)

Merkkiainetutkimukset Sensistor XRS9012, Blowerdoor

Paine-eromittaus TSI Airflow PVM610, Tinytag 550942 Dwyer-paine-eromittari
ja Tinytag-tiedonkeruujärjestelmä

Sisäilmamittaus MetropoliLab Oy:n pumppu ja keräimet (VOC)
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4 RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET

4.1 ALAPOHJAT

4.1.1 Rakenne

Kuva 2. Alapohjan rakennetyypit, arvioidut sijainnit.

Rakenteet määritettiin lähtötietojen, tutkimusten aikana tehtyjen havaintojen ja
rakenneavausten perusteella.

AP-60, 1960-luvun osat
Alkuperäisten osien A-C alapohjarakenteena on maanvastainen kerroksellinen
betonilaatta, jossa on välissä lastuvillaeriste (toja). Alemman laatan päällä on
kosteudeneristeenä bitumisively. Lattiapäällysteenä on pääosin vinyylilaattaa ja
muovimattoa.

AP-61, Vanha liikuntasali A137
Liikuntasalissa lattiassa maanvastaisen betonilaatan päällä on puurunkoinen lautalattia,
jossa lämmöneristeenä on kutterinpurua. Rakenteet olivat rakenneavausten (RA8, RA16)
mukaan ylhäältä alaspäin seuraavat:

40 mm lankkulattia
185 mm puurunko, kutterinpuru (lämmöneriste)

pahvi
pikisively (kosteudeneriste)

50 mm betoni
hiekka, hieman painunut

AP-80

AP-00 AP-60

AP-00

AP-002

AP-002

AP-61
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Kuvat 3, 4. Vanhan liikuntasalin A137 lattiarakenne avattiin kahdesta kohdasta (RA8

vasemmalla, RA16 oikealla.

AP-80, C-osan laajennus
C-osan laajennusosalla alapohjarakenne on teräsbetonilaatta, jossa on lämmöneristeenä
EPS-levy. Täyttömateriaalina on tiivistetty sora. Lattiapäällysteenä luokkatiloissa on
pääosin vinyylilaattaa. JOPO-tiloissa vanhan keittiön alueella sekä taideopetustiloissa
lattia on paikoin laatoitettu. Alapohjarakenne oli tutkimusreiästä tehtyjen havaintojen
perusteella seuraavanlainen ylhäältä alaspäin (luokka 33):

lattiapäällyste, vinyylilaatta
liima, tasoite

100 mm betonilaatta
100 mm EPS, lämmöneriste (ulkoseinälinjalla, muualla paksuus 50 mm)

hiekka, sora

Kuva 5. C-osan laajennuksen alapohjarakenne, rakenneleikkaus.

AP-00, uusin osa, ensimmäinen kerros (luokka 41, tarkastusreikä)
lattiapäällyste, muovimatto

100 mm teräsbetonilaatta
50 mm EPS, lämmöneriste

hiekka, sora
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AP-002, katoksen päällä olevat tilat, toinen kerros (opettajien työtilat, tarkastusreikä)
lattiapäällyste, vinyylilaatta

280 mm teräsbetonilaatta
> 300 mm mineraalivilla, lämmöneriste

julkisivu, puurakenteet ja laudoitus (katoksen laudoitus)

Lattiapäällysteenä uudella osalla on pääosin muovimattoa ja vinyylilaattaa. Uudessa
liikuntasalissa on joustava massalattia.

Kuva 6. Katoksen päällä sijaitsee mm. aulatiloja, opettajien työtilat, ja opetustilaa.

4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset

Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1, tutkimus- ja näytteenottopisteet liitteessä 2,
kosteuskartoitus ja havainnot liitteessä 3, merkkiainetutkimukset liitteessä 4.

AP-61

Vanhan liikuntasalin A137 kohdalla alapohjarakenteessa on maanvastaisen betonilaatan
päällä pikieriste ja puurakenteinen lattia. Puurakenteet olivat molemmissa avauskohdissa
(RA8, RA16) kuivia. Myöskään purueristeessä ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä tai
tummumaa. Avauskohdissa oli kuitenkin aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju.
Purueristeestä ja pikeä vasten olevasta pahvista otettiin näytteet mikrobiviljelyyn.
Näytteiden mikrobipitoisuus oli normaali. Purueristeissä ei todettu poikkeavaa
mikrobikasvustoa, näytteet olivat kunnossa (MR11, MR13). Betonia vasten olevassa
pahvista otetussa näytteessä havaittiin viite mikrobikasvustosta, sillä näytteessä havaittiin
useita ns. indikaattorilajeja (MR12).

Toinen rakenneavaus tehtiin liikuntasalin reunaan lähelle voimisteluvälinevarastoa, jotta
nähtäisiin liikuntasalin lattiarakenteen liittymä A-osan välipohjarakenteeseen, jossa on toja-
eriste. Liikuntasalin väliseinän alla havaittiin antura. Toja-eristeeseen ei havaittu avointa
ilmayhteyttä liikuntasalin lattian alta (RA16, kuvat 7 ja 8).
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Liikuntasalin lattiarakenne ei ole ilmatiivis. Aikaisemmissa tutkimuksissa havaittiin
ilmayhteyksiä lattiarakenteesta vanhojen ulkoseinärakenteiden sisään ja salin sisäilmaan
(Sweco 2020). Lattialistoja on massattu, millä ei ole merkittävää vaikutusta ilmavuotojen
määrään. Tämän tutkimuksen yhteydessä havaittiin lisäksi ilmayhteyksiä seinän toiselle
puolelle, käytäviin A106 ja A107 rakenneliittymien ja seinässä olevien kolhujen kautta.

Kuvat 7, 8. Vanhan liikuntasalin lattian liitos A-osan välipohjarakenteeseen. Seinän alla

havaittiin leveä antura. Avauskohdassa aistittiin mikrobiperäinen haju.

AP-80

C-osan 80-luvun laajennukseen tehtiin pintakosteuskartoitus. Kohonneita tai
ympäristöstään poikkeavia pintakosteusilmaisimen näyttämiä havaittiin ainoastaan
yhdessä varastotilassa. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus tarkastettiin kyseisessä
varastotilassa. Lattiapäällysteen alla suhteellinen kosteus oli normaali, RH 73 %, eikä
mittauspisteessä havaittu vaurioita tai esimerkiksi liimojen hajoamiseen ja vaurioitumiseen
viittaavia poikkeavia hajuja (VK4). Pintakosteusilmaisimen näyttämään on voinut alueella
vaikuttaa esimerkiksi vanhat viemäriputket tai muut asennukset lattian alla, vieressä on
vanha keittiötila.

Alapohjarakenne tarkastettiin lattiaan poratun tutkimusreiän kautta. Alapohjarakenteen
tyyppi vastasi lähtötietoja. Alapohjarakenteesta lattialaatan alta ei aistittu poikkeavia hajuja
tarkastuskohdassa. Tarkastus tehtiin luokassa 33.

Alapohjarakenteesta todettiin ilmayhteyksiä sisäilmaan lattian ja ulkoseinän liittymien
kautta. Alapohjarakenteesta ja sen alta maaperästä tuleva ilma ja epäpuhtaudet pääsevät
etenemään esteettä puu- ja levyrakenteisten ulkoseinien sisällä. Havaintojen mukaan
lattialiittymiin tai ulkoseinärakenteisiin ei ole tehty tiivistyskorjauksia 80-luvun osalla.
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Levyrakenteiset ulkoseinät eivät ole sisäkuoreltaan ilmatiiviitä ja niiden tiivistäminen on
hankalaa. (Liite 4.1)

Lattiapäällysteet C-osalla ovat vanhoja ja muutamaa uusittua aluetta lukuun ottamatta
ikääntyneitä ja kuluneita.

AP-00, AP-002

2000-luvin laajennusosalla ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa alapohjarakenteissa ei
todettu kohonneita tai ympäristöstään poikkeavia pintakosteuslukuarvoja.
Lattiapäällysteen alapuolinen suhteellinen kosteus mitattiin ensimmäisessä kerroksessa
kuntosalissa ja luokassa 38. Suhteellinen kosteus lattiapäällysteen alla oli normaali
molemmissa mittauspisteissä; kuntosalissa 77 % ja luokkatilassa 64 %. Kummassakaan
mittauspisteessä ei havaittu poikkeavia hajuja lattiapäällysteen alla (VK2, VK3).

Alapohjarakenteesta AP-00 todettiin ilmayhteyksiä sisäilmaan. Ilmavuotokohtia havaittiin
lattian ja pilarin välisten rakenneliittymien kautta. Merkkiainekoe tehtiin ensimmäisessä
kerroksessa luokassa 41 (Liite 4.2). Toisen kerroksen alapohjarakenteesta AP-002 ei
havaittu ilmavuotoja sisäilmaan, koe tehtiin kuraattorin työtilassa (Liite 4.5).
Alapohjarakenteisiin ei havaittu tehdyn tiivistyskorjauksia.

Alapohjien päällysteet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Kuntosalin muovimattolattiassa
havaittiin paljon kolhuja ja muita käytönjälkiä. Toisessa kerroksessa havaittiin halkeamia
alapohjan ja välipohjan liittymien alueella portaikkojen alueella. Myös väliseinissä havaittiin
näillä alueilla paikoin halkeamia rakenteiden sisäpinnoilla. Halkeamat ovat seurausta
rakenteiden liikkumisesta.

Alapohjarakenteeseen AP-002 (katoksen päällä olevat tilat) tehtiin tarkastusporaus
kuraattorin työtilaan. Rakenteesta ei havaittu aistinvaraisesti poikkeavia hajuja. Alapohjan
lämmöneristemateriaalista, mineraalivillasta, otettiin näyte mikrobianalyysiin.
Mineraalivillanäyte oli kunnossa sekä aistinvaraisesti että mikrobitulosten perusteella
(MR4).
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Kuva 9. 2000-luvun laajennusosalla ensimmäisen kerroksen lattiassa havaittiin

halkeamia. Halkeamia havaittiin myös toisessa kerroksessa sekä seinillä. Halkeamat

sijaitsivat erilaisten rakennetyyppien ja elementtien liittymissä sekä pilarien yhteydessä.

4.1.3 Johtopäätökset

Rakennuksessa on maanvastaiset alapohjarakenteet. 1980-luvun ja 2000-luvun
laajennusosilla betonilaatan alapuolella on EPS lämmöneriste. Näissä osissa ei havaittu
poikkeavaan kosteuteen tai rakennusmateriaalien vaurioitumiseen viittaavia merkkejä
alapohjarakenteissa. Viiltomittauksissa suhteellinen kosteus lattiapäällysteen alla oli
normaali kaikissa mittauspisteissä. Ilmavuotojen mukana voi kuitenkin kulkeutua
epäpuhtauksia maaperästä sisäilmaan, koska rakenne ei ole ilmatiivis. 1980-luvun
laajennusosalla alapohjarakenteesta on lisäksi ilmayhteyksiä ulkoseinärakenteisiin, joiden
tiivistäminen ilmatiiviiksi on hankalaa.

Myös uusimmalla 2000-luvun laajennusosalla alapohjarakenteen AP-00 liittymien
ilmatiiviydessä havaittiin puutteita. Toisessa kerroksessa alapohjan ja välipohjan liittymien
alueella ja ensimmäisessä kerroksessa portaikkojen alueella ensimmäisessä kerroksessa
havaittiin alapohjarakenteiden pinnoilla rakenteiden liikkumisen aiheuttamia halkeamia.
Toisen kerroksen alapohjarakenteesta AP-002 ei havaittu ilmavuotoja katoksen yläpuolella
oleviin tiloihin.

Rakennusten vanhimmalla 1960-luvun osalla liikuntasalissa (A-osa) alapohjarakenteessa
olevat orgaaniset rakennusmateriaalit ovat herkkiä vaurioitumaan kosteuden vaikutuksesta
ja sen vuoksi riski sisäilman laadun kannalta. Alapohjarakenteessa on käytetty
kosteudeneristeenä PAH-yhdisteitä sisältävää pikisivelyä betonilaatan yläpinnalla.
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Alapohjan kutterinpurueristeessä havaittiin rakenneavauskohdissa voimakas
mikrobiperäinen haju, vaikkei materiaalinäytteissä havaittu poikkeavaa mikrobikasvustoa.
Betonia vasten olevassa pahvissa havaittiin viitteitä mikrobikasvustosta. Todennäköisesti
mikrobiperäinen haju on siirtynyt puruun rakenteen läpi kulkeutuvien ilmavuotojen mukana
maaperästä. Lämmöneristekerroksessa ilma pääsee liikkumaan lattiarakenteen sisällä ja
voi kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia ja hajuja. Liikuntasalin alapohjasta on ilmayhteys
entisten ulkoseinärakenteiden sisään, missä aistittiin myös voimakasta mikrobiperäistä
hajuja. Ilmavuotojen mukana tulevat epäpuhtaudet voivat olla syynä liikuntasalin alueella
tiloissa havaittuun poikkeavaan mikrobiperäiseen hajuun. Liikuntasalin ollessa
ylipaineinen, pyrkivät ilma ja sen sisältämät epäpuhtaudet siirtymään ympäröiviin tiloihin
rakenteissa ja tilojen välillä olevien ilmayhteyksien kautta. Liikuntasalin ollessa
alipaineinen, hajut ja epäpuhtaudet pyrkivät siirtymään liikuntasaliin, josta ne myös voivat
kulkeutua ympäröiviin tiloihin.

4.1.4 Korjaustoimenpide-ehdotukset

- Mikäli vanha liikuntasali halutaan pitää jatkossa käytössä, suositellaan korjaamaan
lattiarakenne ja estämään ilmavuodot maaperästä ja alapohjarakenteesta sisäilmaan.
Kaikki betonilaatan yläpuoliset lattian materiaalit poistetaan. Uusi lattiarakenne
toteutetaan rakennesuunnittelijan laatiman erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
Alapohjan rakenneliittymät, halkeamat ja läpiviennit korjataan ilmatiiviiksi.
Korjaussuunnittelussa tulee huomioida myös liikuntasalin vanhat ulkoseinät, joiden
kautta havaittiin ilmayhteyksiä lattiarakenteen ja sisäilman välillä. Tiivistyskorjausten
onnistuminen on varmistettava merkkiainetekniikalla tehtävin laadunvarmistuskokein.
Ilmatiivistyskorjauksiin liittyy riski, että hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta
huolimatta rakenteita ei saada täysin ilmatiiviiksi.

- 2000-luvun osalla suositellaan tiivistämään ensimmäisen kerroksen
alapohjarakenteita ja rakenneliittymiä seuraavien korjausten yhteydessä, esimerkiksi
pintamateriaalien uusimisen yhteydessä.

- 2000-luvun osalla märkätilat (vesieristeet, laatoitukset, pinnat, kalusteet, WC:t)
alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä 10 vuoden kuluessa. Suositellaan
seuraamaan märkätilojen kuntoa. Varaudutaan märkätilojen peruskorjaukseen
kunnossapitojaksolla.
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4.2 ULKOSEINÄT

4.2.1 Rakenne

Kuva 10. Ulkoseinien rakennetyypit, arvioidut sijainnit.

Ulkoseinärakenteet ovat rakennepiirustusten, havaintojen ja rakenneavausten mukaan:

US-60VL, A-osan, vanhan liikuntasalin ulkoseinät
(käytävien A106/A107 vastainen väliseinä, tarkastusporaukset)

maali (liikuntasalin sisäpinta)
2 mm tasoite
130 mm tiili
90–100 mm ilmaväli / mineraalivilla
130 mm tiili
2 mm tasoite

maali (käytävän sisäpinta)

US-80, C-osan laajennusosan ulkoseinät ikkunoiden alapuolella
10 mm maalattu sisäverhouslevy (kipsonit)

ilmansulku, muovipintainen rakennuspaperi
150 mm puurunko, mineraalivilla
15 mm tuulensuojamineraalivilla
20 mm  vaakakoolaus, tuuletusväli
20–40 mm lomalaudoitus

US-00

US-80

US-60VL

US-00

US-00 US-00
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Kuvat 11, 12. Ulkoseinien US-80 rakenneavaukset RA 9 luokassa 30 (vas.) ja RA 11

luokassa 33 (oik.). Mineraalivillassa oli havaittavissa ilmavuodoista aiheutunutta

tummumaa. Ulkoseinän alaohjauspuu sijaitsee 11–14 cm lattiatason alapuolella.

Alaohjauspuun alapuolella oli molemmilla seinustoilla bitumihuopakaistale

kosteudeneristeenä. Alaohjauspuu oli painekyllästetty. Siinä tai runkopuissa ei havaittu

kosteutta eikä kosteuden aiheuttamia jälkiä. Rakenneavauskohdassa 11 oli

mineraalivillaa vasten sokkelirakenne, jonka sisäpinta oli pintakosteusilmaisimella kostea

(PKA100-130). Aistinvaraisesti avauskohdissa ei havaittu poikkeavaa hajua.

Kuva 13. Ulkoseinän US-80 rakenneavaus RA14 luokassa 35. Mineraalivillassa oli

havaittavissa ilmavuodoista aiheutunutta tummumaa. Alaohjauspuun alapuolella oli

bitumihuopakaistale kosteudeneristeenä. Alaohjauspuu oli painekyllästetty. Siinä tai

runkopuissa ei havaittu kosteutta eikä kosteuden aiheuttamia jälkiä.

Tuulensuojamineraalivilla oli märkä. Lumien sulamisvesi pääsee valumaan katolta

sadevesikourun sisäpuolelta ulkoseinärakenteeseen (esim. musiikkiluokka, jossa

havaittiin vesivuoto tutkimusviikolla).



17(45)

TUTKIMUSSELOSTUS                                25.03.2022
PAROLAN YHTEISKOULU

US-80, C-osan laajennusosan ulkoseinät ikkunoiden välissä
10 mm  sisäverhous (kipsonit)
15–50 mm kova mineraalivillalevy
15 mm kova mineraalivillalevy, tuulensuoja
15 mm  tuuletusväli
9 mm sementtikuitulevy

US-80, C-osan laajennusosan ulkoseinä julkisivulta tiilimuuratuilla osilla
10 mm  sisäverhouslevy (kipsonit)

muovipintainen rakennuspaperi
180–200 mm mineraalivilla, lämmöneriste (runko)
15 mm kova mineraalivillalevy, tuulensuoja
15 mm  tuuletusväli
130 mm  tiilimuuraus

Sokkelit ovat C-osan laajennusosalla 1980-luvun valesokkelirakenteita, mitä pidetään
riskirakenteena. Sokkelien ulkopinnassa ei havaittu kosteudeneristystä tai
perusmuurilevyjä.

US-00, uusimman osan ulkoseinät yleensä
maali ja ohut tasoite

70–140 mm betoni
150 mm mineraalivilla, lämmöneriste
130 mm julkisivu, tiilimuuraus (paksuus arvioitu)

Sokkelit ovat 2000-luvun osalla betonielementtejä. Sokkelien ulkopinnassa ei havaittu
kosteudeneristystä tai patolevyjä.

4.2.2 Havainnot ja mittaustulokset

Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1, kosteuskartoitus ja havainnot liitteessä 3 ja
merkkiainekokeet liitteessä 4. Tässä luvussa on esitetty ulkoseinien sisäpuolelta tehdyt
havainnot ja tulokset. Ulkopuoliset havainnot on pääosin esitetty julkisivuja käsittelevässä
luvussa.

US-60VL

Vanhan liikuntasalin pinnoilla ei havaittu korkeampaan kosteuteen viittaavia
pintakosteusilmaisimen lukemia eikä kosteusjälkiä. Seinäpinnat on tasoitetut ja maalatut.

Liikuntasalin vanha ulkoseinärakenne tarkastettiin kahdessa kohtaa käytävien A106 ja
A107 puolelta poratuista tutkimusrei’istä. Molemmista kohdista otettiin materiaalinäytteet
mineraalivillaeristeestä. Mikrobianalyysin perusteella näytteet olivat kunnossa (MR1,
MR2). Molemmissa tutkimusrei’issä aistittiin erittäin voimakas mikrobiperäinen haju.
Liikuntasalin ollessa ylipaineinen ympäristöönsä nähden, ilmaa pyrkii siirtymään
ympäröiviin tiloihin. Ilmavirran mukana voi kulkeutua hajuja ja epäpuhtauksia liikuntasalin
rakenteista.
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Muurattu seinärakenne ei kokemuksen mukaan ole ilmatiivis. Käytävässä A106 havaittiin,
että alaslasketun katon yläpuolella vanhaa liikuntasalin ulkoseinää ei ole rapattu/tasoitettu.
Tiilipintaisen muuratun seinän kohdalla ilmavuodot ovat todennäköisiä. Aikaisemman
tutkimuksen yhteydessä oli havaittu ilmayhteys vanhan ulkoseinän ja vanhan liikuntasalin
välillä (Sweco 2020). Nyt merkkiainekokein havaittiin ilmavuotoa vanhan ulkoseinän sisältä
myös seinän toiselle puolelle, käytävään A107, rakenneliittymien ja rappauksen vaurioiden
kautta (Liite 4.7).

Vanhan liikuntasalin seinärakenne tarkastettiin lisäksi oppilaiden kerhotilan vastaisella
seinäosuudella. Tässä kohtaa rakenne on väliseinä, rakenteessa ei havaittu
lämmöneristettä tai eristeväliä eikä mikrobiperäistä hajua.

Vanhan liikuntasalin ikkunoita on havaintojen mukaan uusittu lämpölaseiksi. Swecon
aikaisemman tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan ikkunaliittymiä ja
ikkunasyvennyksiä on tiivistetty. Tiivistysten pitävyyttä ei tutkittu merkkiainekokein.
(Sweco, 2020)

US-80

C-osan 1980-luvulla tehdyn laajennuksen alueella on puu- ja levyrakenteiset ulkoseinät,
joiden kosteuden arviointiin pintakosteusilmaisin soveltuu huonosti.
Pintakosteusilmaisimella ei havaittu ympäristöönsä nähden kohonneita lukemia
ulkoseinien sisäpinnoilla. Sisäpinnat ovat pääosin maalattua sisäverhouslevyä (kipsonit),
joiden saumoja ei ole tiivistetty. Musiikkiluokan yläpuolella oli havaittu vesikattovuoto
ulkoseinälinjalla juuri ennen tutkimusta ja luokan ulkoseinällä havaittiin tuoreita
valumajälkiä ja maalipinnan vaurioita.

Ikkunoissa havaittiin ikääntymisen ja kosteuden jättämiä jälkiä. Ikkunat ovat kolmelasisia
ja puurunkoisia. Teknisen työn luokan ikkunoiden välissä havaittiin pölyä ja sahanpurua.

Ulkoseinärakennetta tutkittiin ja avattiin kolmessa kohtaa (RA9, RA11, RA14). Avaukset
tehtiin ulkoseinärakenteen alaosiin. Ulkoseinän alaohjauspuu sijaitsee lattianpinnantason
alapuolella (11–14 cm). Alaohjauspuu oli kyllästettyä puuta ja sen alapuolella oli kaikissa
avauskohdissa kosteudeneristeenä bitumihuopa, mikä on suojannut puurakennetta
maaperästä nousevalta kosteudelta. Luokassa 33 lattiantaso oli rakennuksen päädyssä n.
50 cm matalammalla kuin ulkopuolinen maanpinnan taso. Luokassa 35 oli kattolumien
sulamisvesi päässyt kastelemaan ulkoseinän alaosaa ja tuulensuojamineraalivilla oli
avauskohdassa märkä. Mineraalivillaeristeessä oli havaittavissa kaikissa avauskohdissa
ilmavuotojen aiheuttamaa tummumaa. Aistinvaraisesti avauskohdissa ei ollut havaittavissa
poikkeavaa hajua. Valesokkelirakennetta tai betonia vasten oleva mineraalivillaeriste
ulkoseinässä oli vaurioitunut kosteuden vaikutuksesta kaikissa tutkituissa kohdissa (MR14,
MR18, MR22). Myös alajuoksupuussa havaittiin kaikissa näytteenottokohdissa
mikrobikasvustoa tai viitteitä mikrobikasvustosta (MR15, MR19, MR23). Vastaavat vauriot
ovat mahdollisia muuallakin ulkoseinärakenteessa.

Ulkoseinällä olevaa verhokoteloa avattiin luokassa 33 (RA13), jossa oli havaittavissa
kosteusjälkiä. Rakenteen sisälle ei päästy kunnolla näkemään johtuen kotelon sisällä
olevista lämmitysputkista, mutta koteloinnin sisällä oli vastaava sisäverhouslevy ulkoseinän
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ja yläpohjan sisäpinnassa kuin muuallakin. Yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymää ei
päästy avauskohdasta tarkastamaan.

Ulkoseinärakenteisiin ei havaintojen mukaan ole tehty tiivistyskorjauksia. Rakenteen
sisäkuori ei ole ilmatiivis ja sen tiivistäminen on vaikeaa.

Vuonna 2017 tehdyssä kuntotutkimuksessa oli tutkittu ulkoseinärakennetta useasta
kohtaa. Tutkimuksessa oli havaittu, että laajennusosalla lämmöneristys ja höyrynsulku on
paikoin puutteellinen. Erkkerin kohdalla ulkoseinän alaosassa lämmöneriste oli paikoin
suoraan alapohjavalua vasten, mikä aiheuttaa kohonnutta riskiä materiaalien
vaurioitumiseen kosteuden vaikutuksesta. Sokkelien päällä ei ollut havaittu pellityksiä, jotka
ohjaisivat sadevesiä ulospäin rakenteesta. Oli myös havaittu kosteutta päätyulkoseinän
alaosassa rakenteen sisällä.

C-osalla väliseinät on osin toteutettu samaan tapaan kuin ulkoseinät: alajuoksupuuta on
sijoitettu lattiantasoa alemmas ja väliseinien puurunkoja on asetettu paikoin suoraan
perustusten päälle, jolloin riskinä on seinien alaosien vaurioituminen kosteuden
vaikutuksesta. Aikaisemman vuoden 2017 tutkimuksen yhteydessä oli havaittu kosteutta
ja vaurioita väliseinien alaosissa.

US-00

2000-luvun ulkoseinärakenteen sisäpintoihin tehtiin pintakosteuskartoitus. Ympäristöönsä
nähden kohonneita pintakosteusilmaisimen lukemia ei havaittu. Toisen kerroksen aulassa
opettajien huoneen edustalla havaittiin yksittäinen vesivuotojälki korkealla seinällä
sijaitsevan ikkunan alapuolella, mutta tätä kohtaa ei päästy tilan korkeuden vuoksi
tarkastelemaan lähempää.

Rakenteet selvitettiin tutkimusten yhteydessä porattujen reikien kautta ensimmäisessä
kerroksessa luokassa 41 ja opettajan pukuhuoneessa A123 sekä toisessa kerroksessa
kuraattorin työtilassa. Opettajan pukuhuoneessa ulkoseinärakenne erosi muiden uusien
osien ulkoseinärakenteesta siten, että betoninen sisäkuori oli ohuempi, paksuudeltaan 70
mm. Tarkastusreikien kautta otettiin materiaalinäytteet mineraalivillaeristeestä niiden
kosteusteknisen kunnon arvioimiseksi. Lisäksi otettiin yksi näyte vanhaa B-osaa ja 2000-
luvun osaa erottavan väliseinän, entisen ulkoseinän sisältä. Ulkoseinärakenteista otetut
materiaalinäytteet olivat kunnossa eikä rakenteissa tai näytteissä aistittu poikkeavia hajuja
(MR6, MR3, MR5, MR7).

Ulkoseinärakenteesta havaittiin ilmavuotoreittejä sisäilmaan ulkoseinän ja maanvastaisen
alapohjan liittymän kautta, ulkoseinässä olevan halkeaman kautta, patterikannakkeiden
kiinnityskohtien kautta sekä ikkunasyvennyksen ja ikkunaliittymien kautta. (Liitteet 4.3 ja
4.6)

Vanhaa ja uutta osaa luokassa 41 erottavan vanhan ulkoseinän ja alapohjan liittymässä
pilarin kohdalla havaittiin ilmavuotokohta. Vastaava rakennuksen osia erottava seinä on
luokassa 40. (Liite 4.4)

Pukuhuoneen ulkoseinässä havaittiin ilmayhteyksiä eristetilasta sisäilmaan
ikkunaliittymien ja ulkoseinässä olevan halkeaman kautta. (Liite 4.8)

Ulkoseinärakenteisiin ei havaintojen mukaan ole tehty tiivistyskorjauksia.
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Kuva 14. Opettajien työtilojen edustalla toisen kerroksen aulassa ulkoseinällä havaittiin

valumajälki ikkunan alapuolella.

Kuva 15. Ulkoseinillä havaittiin halkeamia betonielementtien sisäpinnoilla,

rakenneliittymien ja pilarien alueella, kuva opettajien työtiloista.
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4.2.3 Johtopäätökset

1980-luvun laajennusosalla ulkoseinärakenteet ovat ns. riskirakenteita, ja niiden kunto on
havaintojen perusteella heikko. Kaikissa kolmessa rakenneavauskohdassa havaittiin sekä
mineraalivillaeristeessä että ulkoseinän alajuoksupuussa mikrobivaurioita tai viitteitä
mikrobivaurioista. Vesikatolta on päässyt kosteutta ulkoseinien sisään. Sokkelien alaosat
olivat kosteita tarkastelluissa kohdin. Tiedossa olevien useiden kattovuotojen vuoksi
vauriot ovat todennäköisiä eri puolilla C-osaa. Korjaus tulisi tehdä koko 1980-luvun osan
alueella. Ulkoseinien korjaaminen on erittäin hankalaa, koska tarvittavat korjaukset
kohdistuisivat sokkeleista/alapohjalaatasta yläpohjaan saakka, mikä käytännössä
tarkoittaa koko ulkoseinärakenteen purkamista, sokkeli- ja alapohjarakenteiden korjauksia
sekä yläpohjan ja vesikaton korjauksia. Lisäksi korjauksia tulisi tehdä väliseiniin, jotka
lähtevät alapohjalaatan pintaa alempaa. Rakenteiden lisäksi korjauskustannuksia
kasvattaa mahdollinen putkistosaneeraus tai talotekniikan uusimistarpeet, jotka olisi
kannattava tehdä samaan aikaan. Putkiston kuntoa ei selvitetty tämän tutkimuksen
yhteydessä.

2000-luvun laajennusosalla ulkoseinärakenteet eivät ole ilmatiiviitä, minkä vuoksi
rakenteiden sisältämien epäpuhtauksien on mahdollista päästä sisäilmaan. Kaikki otetut
materiaalinäytteet olivat kunnossa eikä materiaalinäytteissä tai rakenteissa havaittu
kosteusvaurioita tai aistittu poikkeavia hajuja, minkä vuoksi tiivistyskorjausta ei pidetä
kiireellisenä. Suurimmat halkeamat sisäpinnoilla ja liikuntasaumojen kohdalla suositellaan
kuitenkin tiivistämään.

4.2.4 Korjaustoimenpide-ehdotukset

- Mikäli 1980-luvun laajennusosan käyttöä halutaan jatkaa, tulee mikrobivaurioituneet
rakennusmateriaalit ulkoseinärakenteesta poistaa, mikä tarkoittaa käytännössä koko
ulkoseinärakenteen uusimista. Ulkoseinien korjaukset eivät yksin riitä, vaan uusimis-
ja korjaustarpeita kohdistuisi tässä vaihtoehdossa myös sokkeli- ja
alapohjarakenteisiin. Ulkoseinät on suositeltavaa korjata yläpohja- ja
vesikattorakenteiden korjauksen yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa koko
rakennuksen täydellistä uudistavaa korjaamista alapohjaa lukuun ottamatta.

- 2000-luvun osalla tilapinnoilla havaittujen halkeamien vuoksi suositellaan teettämään
kantavien betonirakenteiden kuntotutkimus, jotta voidaan arvioida, onko halkeamilla
vaikutusta rakenteiden kantavuuteen.

- 2000-luvun osalla opettajanhuoneen edustalla korkeiden ikkunoiden osalla
tarkastetaan pellitysten ja ikkunarakenteiden sekä ikkunatiivisteiden kunto
valumajäljen syyn selvittämiseksi ja korjataan mahdolliset puutteet.

- 2000-luvun osalla suositellaan tiivistämään rakenteita ja rakenneliittymiä seuraavien
peruskorjausten yhteydessä, esimerkiksi pintamateriaalien tai ikkunoiden uusimisen
yhteydessä.

- 1960-luvun liikuntasalin vanhat ulkoseinärakenteet tiivistetään siten, ettei seinän
lämmöneristetilasta kulkeudu ilmavuotojen mukana epäpuhtauksia ympäröiviin
tiloihin. Korjauksessa on huomioitava seinien molemmat puolet. Tiivistyskorjauksiin
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sisältyy riski, ettei rakenteita saada täysin ilmatiiviiksi huolellisesta suunnittelusta ja
toteutuksesta huolimatta.

4.3 VÄLIPOHJAT

4.3.1 Rakenne

Tutkimusalueella välipohjarakenteita on vain 2000-luvun osuudella, jossa välipohjat ovat
ontelolaattaa. Rakennekuvia ei saatu lähtötietona. Väestönsuojatilan kohdalla (kuntosali)
on todennäköisesti paksumpi paikallavalettu betonirakenne, jossa on mahdollisesti
jonkinlainen eristetäyttö. Lattiapäällysteenä välipohjissa on pääosin muovimateriaaleja.
Välipohjarakenteisiin ei kohdistettu rakenneavauksia.

4.3.2 Havainnot ja mittaustulokset

Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1, tutkimus- ja näytteenottopisteet liitteessä 2,
kosteuskartoitus ja havainnot liitteessä 3, merkkiainetutkimukset liitteessä 4.

VP-00

Välipohjarakenteeseen tehtiin pintakosteuskartoitus. Pintakosteusilmaisimen näyttämät
olivat tasaisia lattiapäällysteen tyyppi huomioon ottaen. Väestönsuojan (kuntosali)
yläpuolella suhteellinen kosteus muovilaattojen alapuolella tarkastettiin viiltomittauksella.
Kosteus oli normaali, 77 %. Lattiapäällysteissä ei havaittu kosteusjälkiä tai materiaalien
vaurioitumiseen viittaavia värimuutoksia.

Välipohjarakenteen pinnoilla havaittiin halkeamia toisen kerroksen aulassa opettajien
huoneen edustalla. Halkeamat sijoittuivat väestönsuojatilan alueelle ja toisen kerroksen
aulan alueelle, jossa on välipohjan ja alapohjan liittymiä sekä massiivisia porrasrakenteita.
Tällaisissa kohdissa esiintyy tyypillisesti halkeilua rakenteiden sisäpinnoilla, jos varsinaisia
liikuntasaumoja ei ole rakennettu. Tiloissa ei havaittu liikuntasaumoja.

Kuntosalin katossa akustointilevyjen pinta oli rikki useasta kohtaa, mikä on riski sisäilman
laadun kannalta, koska paljastuneista mineraalivillapinnoista voi irrota mineraalikuituja
sisäilmaan.
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Kuva 16. Vuoden 2000 osalla välipohjassa havaittiin rakenteiden muodonmuutoksien

aiheuttamia halkeamia.

Kuva 17. Kuntosalin katossa akustointilevyistä voi irrota mineraalikuituja sisäilmaan.
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4.3.3 Johtopäätökset

2000-luvun laajennusosalla välipohjarakenteissa ei havaittu kosteutta. Lattiapinnoilla
havaittiin paikoin halkeamia. Halkeamat sijoittuivat väestönsuojatilan alueelle ja toisen
kerroksen aulan alueelle, jossa on välipohjan ja alapohjan liittymiä. Tällaisissa kohdissa
esiintyy tyypillisesti halkeilua rakenteiden sisäpinnoilla, jos varsinaisia liikuntasaumoja ei
ole rakennettu. Tiloissa ei havaittu liikuntasaumoja.

Kuntosalin katossa akustointilevyjen pinta oli rikki useasta kohtaa. Näistä voi irrota
mineraalikuituja sisäilmaan.

4.3.4 Korjaustoimenpide-ehdotukset

- Halkeamien ja lattiapäällysteiden korjaus viimeistään seuraavan peruskorjauksen
yhteydessä.

- Kuntosalin katosta poistetaan mineraalikuitulähteenä toimivat rikkoutuneet
akustolevyt. Suositellaan valitsemaan tilaan sellaisia akustolevyjä, joista ei aiheudu
riskiä mineraalikuitujen kulkeutumisesta sisäilmaan.

4.4 VÄLISEINÄT, KOTELOT, KEVYET RAKENTEET

4.4.1 Havainnot ja tutkimustulokset

1980-luvun laajennusosa

Alaslasketun katon yläpuolisia tiloja katselmoitiin aulan ja C-osan käytävän
liittymäkohdassa. Tarkastellussa kohtaa on kevytrakenteinen väliseinä. Väliseinässä
havaittiin läpivientejä, jotka eivät ole ilmatiiviitä, ne oli tilkitty mineraalivillalla. Seinän läpi
kulkeva kuumavesiputki oli lämmöneristetty aulan puolella ja eristämätön vanhalla C-
puolella. Alakaton yläpuolisissa rakenteissa ja yläpohjan alapinnoilla ei havaittu näkyviä
vaurioita tarkastuskohdissa.

Alla on esitetty havaintoja valokuvin.
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Kuvat 18, 19. Aulan ja C-osan liittymä C-osan puolelta kuvattuna. Läpivienti ei ole

ilmatiivis, siinä havaittiin mineraalivillaa. Alakaton yläpuolella havaittiin noin metri

eristämätöntä kuumavesiputkea. Yläpohjan alapinnat olivat siistit.

Kuvat 20, 21. Aulan ja C-osan liittymä aulan puolelta kuvattuna. Yläpohjan alapinnat

olivat siistit. Läpivienneissä havaittiin mineraalivillaa.

2000-luvun laajennusosa

Alas lasketun katon yläpuolisia tiloja katselmoitiin laajennusosan ensimmäisessä
kerroksessa vanhan B-osan liittymän kohdalla. Näkyviä vaurioita ei havaittu
tarkastuskohdassa.

Alla on esitetty havaintoja valokuvin.
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Kuvat 22, 23. 2000-luvun laajennusosan ja B-osan liittymä B-osan puolelta kuvattuna.

Vasemmassa kuvassa näkyy B-osan vesikaton liittymä 2000-luvun laajennuksen

ulkoseinään. Liittymässä havaittiin musta vedeneristyskermi, joka on taitettu alaspäin

uutta ulkoseinää vasten. Oikealla kuvassa näkyy vanhan B-osan katto. Laudoituksen ja

rakennuspaperin takaa näkyy mineraalivillalämmöneriste.

Kuva 24. 2000-luvun laajennusosan ja vanhan B-osan liittymä 2000-luvun laajennusosan

käytävän puolelta kuvattuna.

Vanhan B-osan
vastainen seinä
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Kuvat 25, 26, 27. Väliseinissä ja pilarien rakenneliittymissä havaittiin halkeamia 2000-

luvun osalla.

4.4.2 Johtopäätökset

Vuoden 1985 laajennusosan ja alkuperäisen C-osan liittymän kohdalla levyrakenteisessa
väliseinässä on läpivientejä, jotka eivät ole ilmatiiviitä.

2000-luvun laajennusosan ja vanhan B-osan liittymässä lasketun katon yläpuolella oleva
tila on muurattu umpeen. Seinän läpi on joitakin pieniä sähköläpivientejä, jotka eivät ole
ilmatiiviitä.

Alakaton yläpuolisissa rakennusmateriaaleissa ei havaittu värimuutoksia tai merkkejä
kosteusvaurioista tarkastetuissa kohdin.

Rakennuksen rungon ja väliseinien liittymissä havaitut halkeamat ovat merkki rakenteiden
muodonmuutoksista, joiden syyt ja vaikutukset tulisi selvittää.

4.4.3 Korjaustoimenpide-ehdotukset

- Jotta käytöstä poistettavien tilojen ja käyttöön jäävien tilojen välisiä painesuhteita ja
ilman liikkeitä tilojen välillä pystytään hallitsemaan, voidaan liittymän kohdalla olevaa
seinää ja läpivientejä joutua tiivistämään.

- Kantavien betonirakenteiden kuntotutkimus havaittujen halkeamien merkityksen
arvioimiseksi.
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4.5 YLÄPOHJA JA VESIKATTO

4.5.1 Rakenne 

Rakennepiirustusten, vanhojen kuntotutkimusten ja havaintojen perusteella rakenteet
ovat:

YP-60VL, vanhan liikuntasalin yläpohja

bitumikermikate 2…3 mm
ponttilaudoitus 15 mm
poikittaisrunko 100 mm
pitkittäisrunko 100 mm
tuulettuva tila, kattotuolit 400…1800 mm
painolaudat 22 mm
tervapaperi
kovalevyt 3 mm
mineraalivillaeriste 100-150 mm
harvalaudoitus 22 mm
runko / tyhjä tila 100 mm
kovalevy 3 mm
laudoitus 22 mm

YP-00

YP-00

YP-00

YP-60VL

YP-80
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YP-80, 1980-luvun laajennus

rivipeltikate, profiloitu muovipinnoitettu pelti
ruodelaudoitus
kattotuolit / ullakko
- - - - - - - - - - - - - - - - - tästä alaspäin tarkastettiin rakenneavausten RA10 ja RA12 kautta

mineraalivilla, n. 300 mm (rakennekuvassa 200 mm + 50 mm tuulensuojavilla)
ilmansulkupaperi
laudoitus
sisäverhouslevy, kipsilevy
akustolevy

Kuvat 28, 29. Rakenneavaus RA10 käsityöluokassa 30 (vas.) ja RA12 musiikkiluokassa

33 (oik.). Luokassa 30 oli rakennusmateriaalit vaurioituneet vesikattovuotoalueella.

Rakennusmateriaalit olivat tarkastushetkellä kuivia, mutta laudoitus oli lahovaurioitunutta

pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena ja siinä sekä ilmansulkupaperissa ja

kipsilevyn pahvissa oli nähtävillä mikrobikasvustoa. Luokassa 33 rakennusmateriaalit

olivat aistinvaraisesti arvioiden kunnossa.
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YP-00, 2000-luvun laajennus, yleensä (arvio)

rivipeltikate
ruodelaudoitus
aluskate
aluslaudoitus / harvalaudoitus
tuulettuva ullakkotila, vesikaton runkorakenteet
lämmöneriste, puhallusvilla
ontelolaatta

4.5.2 Havainnot ja mittaustulokset

YP-80, 1980-luvulla rakennettu C-osan laajennus

Käsityöluokan 30 ja musiikkiluokan 33 katossa akustiikkalevyjen pinnoilla havaittiin
vanhoja, jo kuivuneita kosteusjälkiä ja tummentumaa. Molemmista luokista otettiin
akustiikkalevystä materiaalinäytteet, joissa mikrobiviljelyn tuloksien perusteella oli
mikrobikasvustoa (käsityöluokka 30, MR8) tai viite mikrobikasvustosta (musiikkiluokka 33,
MR9). Käsityöluokassa 30 rakennusmateriaalit (kipsilevyn taustapahvi, laudoitus,
ilmansulkupaperi) olivat mikrobivaurioituneet kosteuden vaikutuksesta. Rakenteet olivat
tarkastushetkellä kuivia (kosteus alle 9,5 paino-%), mutta vesi on aiemmin päässyt
pitkäaikaisesti kastelemaan rakenteita, sillä laudoitus oli lahovaurioitunutta.
Rakenneavauskohdan lisäksi vaurioita havaittiin luokassa myös viemäriläpiviennin
kohdalla (kuvat 30-32). Myös musiikkiluokassa 33 yläpohjan mineraalivillaeristeessä ja
kipsilevyn taustapahvissa havaittiin mikrobikasvustoa (MR20, MR21)

Yläpohjaa, lämmöneristetilaa ja vesikattoa ei päästy tutkimaan yläpuolelta. Katolla ei ole
kattoturvavarusteita ja katolla oli paksu lumi/jääpeite. Yläpohjatiloihin on kulku vesikatolta
kattoluukkujen kautta.

Vesikaton lappeet ovat melko loivat, minkä vuoksi lumi jää seisomaan katolle.
Rakennuksen ylipaineisuus, mahdollisesti heikko lämmöneristys ja lämpövuodot
aiheuttavat lumen sulamista katolla. Räystäät ovat erittäin lyhyet, jolloin rännistä valuvat
vedet pääsevät kastelemaan ulkoseinää talviaikaan, kun rännit ovat jäässä. Vuoroin sulava
ja jäätyvä lumi aiheuttaa kosteusrasitusta katon pinnoitteelle. Peltikatteen saumat eivät
kestä paineellista vettä, jota voi syntyä lumen/jään sulaessa, jolloin riskinä on veden
tunkeutuminen rakenteisiin vesikaton epätiiviyskohtien kautta, jolloin lämmöneristeet voivat
kastua ja vaurioitua. Lähtötietojen mukaan vesikatto on vuotanut useita kertoja sisätiloihin
saakka. Vuotoja on havaittu räystäsalueella ja syöksytorvissa, läpivientien kautta ja katteen
vauriokohdissa.
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Kuvat 30, 31, 32. Käsityöluokassa 30 havaittiin kattovuodon aiheuttamia kosteusvaurioita

sisäpinnoilla. Materiaalinäytteet otettiin viemäriläpiviennin kohdalta akustolevystä (MR8),

kipsilevystä (MR17) ja rakenneavauksen kohdalta mineraalivillasta (MR16). Materiaalit

ovat mikrobivaurioituneet.

YP-00, 2000-luvun laajennusosa

Rakennuksen uusilla osilla yläpohjarakenteiden alapintoja tarkastettiin
pintakosteusmittarilla pistokokeenomaisesti kosteuskartoituksen yhteydessä. Kohonneita
pintakosteuslukuarvoja ei havaittu. Kattopinnoissa ei havaittu kosteusjälkiä tai muita
vaurioita. Ontelolaattojen alapinta on maalattu. Ontelolaattojen saumat on havaintojen
mukaan sisätilojen puolella saumattu myös akustiikkalevyjen takaa.

Pukuhuonetiloissa havaittiin ulkoseinälinjan suuntaisia halkeamia yläpohjan alapinnoilla.
Pukuhuoneissa pilarien kohdalla havaittiin halkeamia ja maalivaurioita pilarien
yläreunoissa, missä ei kuitenkaan havaittu kohonneita arvoja pintakosteudenilmaisimella.

Vesikattoa ja yläpohjan lämmöneristetilaa ei päästy sääolosuhteiden ja puutteellisten
kattoturvatuotteiden vuoksi tarkastamaan tutkimuksen yhteydessä.
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Kuvat 33, 34. Pukuhuonetiloissa pilarien yläreunoissa havaittiin halkeamia ja

pintavaurioita.

Kuva 35. Pukuhuoneiden katossa havaittiin ulkoseinän suuntaisia halkeamia.
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YP-60VL, vanha liikuntasali

Vanhan liikuntasalin yläpohjarakenteita ei päästy tämän tutkimuksen yhteydessä
tarkastamaan katolla olevan runsaan lumipeitteen vuoksi. Aiemman tutkimuksen
yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella vesikatto- ja yläpohjarakenteissa havaittiin
vaurioita ja puutteita. Bitumikermikatteessa havaittiin paikoin poimuuntumista ja katteen
paikallista irtoilua. Bitumikermikate on asennettu paikoin väärin päin ja sitä on paikkailtu.
Yläpohjan eristeenä on erittäin ohut 100-150 mm mineraalivillaeristekerros, joka oli paikoin
painunut. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen havaittiin liikuntasalin eristetilassa heti
liikuntasalin pintamateriaalien yläpuolella tyhjä tila, jossa ei havaittu lämmöneristettä.
Koripallokorien koteloissa havaittiin suoria ilmayhteyksiä liikuntasaliin ja paikoin koteloissa
ei havaittu lainkaan lämmöneristettä. (PH Ympäristötekniikka 2017)

4.5.3 Johtopäätökset

1980-luvun laajennusosalla yläpohjarakenteen lämmöneristeissä ja
rakennusmateriaaleissa todettiin mikrobikasvustoa akustolevyissä ja molemmissa
rakenneavauskohdissa. Rakenteet eivät ole ilmatiiviitä, minkä vuoksi mikrobiperäiset ja
muut epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan rakenteista sisäilmaan rakennuksen ollessa
alipaineinen. Myös vesikatto on lähtötietojen perusteella vähintään huoltokorjauksen
tarpeessa; vesikattovuotoja on havaittu useita, lisäksi kattovarusteita ja kattoturvatuotteita
puuttuu. Korjaustarpeet ulottuvat vesikattorakenteiden lisäksi yläpohjarakenteisiin ja
ulkoseinärakenteisiin, jotka ovat kastuneet ja vaurioituneet mm. vesikattovuotojen
seurauksena useassa kohdassa. Yläpohja ja ulkoseinät olisi uusittava käytännössä
kokonaan ulkoseinäkorjausten yhteydessä. Laajojen korjaustarpeiden vuoksi yläpohja- ja
ulkoseinärakenteiden korjaaminen ei todennäköisesti ole taloudellisesti kannattavaa.

2000-luvun laajennusosalla ei havaittu yläpohjarakenteiden sisäpinnoilla kosteutta tai
kosteuden aiheuttamia jälkiä. Paikoin havaittiin sisäpinnoilla halkeamia rakennuksen
rungon liittymissä ja läheisyydessä, minkä syy ja vaikutus tulisi selvittää.

Vanhan liikuntasalin yläpohjan lämmöneristävyys on erittäin heikko. Rakenteessa ei ole
höyrynsulkua, eikä rakenne ole ilmatiivis.

4.5.4 Korjaustoimenpide-ehdotukset

- Mikäli 1980-luvun laajennusosan käyttöä halutaan jatkaa, tulee mikrobivaurioituneet
rakennusmateriaalit yläpohjarakenteesta poistaa. Koko yläpohjarakenne ja vesikate
uusitaan kokonaan lukuisten kattovuotojen ja niiden aiheuttamien, arvioidusti
laajojen, korjaustarpeiden vuoksi. Todennäköisesti kustannustehokkaampaa on
purkaa koko 1980-luvun laajennusosa ja rakentaa tarvittavat tilat uudisrakennukseen,
jolloin saadaan energiatehokkaammat uudet tilat.

- Mikäli vanhan liikuntasalin käyttöä halutaan jatkaa, suositellaan yläpohjatilat
puhdistamaan ylimääräisestä jätteestä, lisäämään yläpohjaan lämmöneristeitä sekä
tiivis höyrynsulku. Bitumikermikatteessa havaittiin vuonna 2017 tehdyssä
tutkimuksessa puutteita. Mikäli näitä ei vielä ole korjattu, tulee bitumikermikatteen
uusimiseen varautua lähivuosina.



34(45)

TUTKIMUSSELOSTUS                                25.03.2022
PAROLAN YHTEISKOULU

4.6 JULKISIVU JA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ

4.6.1 Havainnot

Julkisivun kunto tarkastettiin visuaalisesti maasta käsin.

1980-luvun laajennusosa

1980-luvun osalla on betoniset valesokkelirakenteet. Perusmuurilevyjä ei havaittu.
Sadevedenohjauksessa on puutteita sekä räystäiden ja syöksytorvien osalta, että
maanpinnan muotojen ja kallistusten osalta.

Räystäät ovat erittäin lyhyet, jolloin jäätyvä ja sulava lumi kastelee ulkoseinä- ja
yläpohjarakenteita ajoittain, esimerkiksi kourujen ja syöksytorvien ollessa jäässä.

Kuvat 36, 37, 38, 39. Räystäät ovat lyhyet tai niitä ei ole. Katon reunalle jäätyvä ja sulava

lumi kastelee yläpohja- ja ulkoseinärakenteita. 1980-luvun laajennus.
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2000-luvun osa

2000-luvun osalla julkisivu on kunnoltaan pääosin hyvä. Sadevedenohjauksessa havaittiin
puutteita: Maanpinnan kallistukset ovat paikoin riittämättömiä tai kallistus johdattaa
sadevettä rakennusta kohti. Pihalla havaittiin lammikoitumista ja kosteuden keräytymistä
alueille, joilla ei ollut sadevesikaivoja, katoksen alueella. Piha-alueella ei havaittu
sadevesikaivoja, mutta niitä saattoi kuitenkin olla lumen ja jään alla piilossa. Osasta 2000-
luvun piha-alueita sadevesi ohjautuu 60-luvun piha-alueelle, jossa sadevesijärjestelmän
rännikaivot ovat paikoin maanpintaa korkeammalla, joten niitä kohti kallistettu pihamaa ei
johdata vettä sadevesiviemäriin, vaan vesi lammikoituu kaivojen läheisyyteen, mikä
aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta rakenteille.

Kuvat 40, 41, 42. 2000-luvun osalla julkisivu on pää osin hyvässä kunnossa.

Sadevedenohjauksessa piha-alueella on korjaustarpeita, koska vesi lammikoituu.

Elementtien saumaukset olivat paikoin rikki, lähinnä katoksen nurkka-alueilla,

2000-luvun osa.
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Kuvat 43, 44, 45, 46. Sadevedenohjauksessa ja pihamaan kallistuksissa on korjaus- ja

huoltotarpeita, paikoin rakenteisiin kohdistuu korkeampaa kosteusrasitusta.

Kuvat 47, 48. Liikuntasali ja pukuhuoneet liittyvät vanhan liikuntasalin rakenteisiin.

Sadevesi ohjataan maahan vanhan liikuntasalin katolta pukuhuoneiden vesikaton kautta.
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4.6.2 Johtopäätökset

Vesikattojen kunto on tärkeää tarkastaa säännöllisesti lumettomana aikana, jotta
mahdolliset vauriot havaitaan ja korjataan ennen kuin esimerkiksi kattovuodot ehtivät
vaurioittaa rakennusmateriaaleja. Katolle pääsy tulee olla mahdollista ja turvallista, jotta
huolto- ja korjaustyötä voidaan tehdä. Vesikattoja ei päästy tämän tutkimuksen yhteydessä
katselmoimaan tarkemmin johtuen katoilla olevasta paksusta lumipeitteestä.

Puutteet ja korjaustarpeet sadevedenohjauksessa ovat merkittävä rakenteiden
kosteusrasitusta lisäävä tekijä, minkä vuoksi niiden toimivuudesta ja hyvästä kunnosta
tulee huolehtia. Sadevedet tulee ohjata kauemmaksi rakennuksesta ja/tai erilliseen
sadevesiviemäröintiin.

4.6.3 Korjaustoimenpide-ehdotukset

- 2000-luvun julkisivusaumausten paikallisten vaurioiden korjaaminen. Korjaustarpeita
havaittiin katosalueen julkisivuilla.

- 2000-luvun osalla katolle ja ullakkotiloihin lisätään kulkusillat ja kattoturvatuotteet,
jotta kulku on turvallista ja huolto- ja ylläpitotyö on mahdollista tehdä.

- 1960-/2000-luvun käyttöön jääviltä osilta sadevesijärjestelmän peruskorjaus;
Vesikourujen kallistukset korjataan ja syöksytorvia lisätään. Syöksytorvien jatkaminen
alas asti siten, ettei ylemmältä katolta johdeta sadevettä alemmille tasoille tai niiden
kautta.

- Piha-alueiden sadevedet tulisi johtaa sadevesiviemäreihin. Pihamaan kallistusten
korjaaminen siten, että sadevedet kulkeutuvat poispäin rakennuksesta ja
sadevesiviemäriin.

- Vesikattojen tarkastus ja kaikkien havaittavien puutteiden korjaaminen säännöllisesti,
tarkastus vähintään kerran, mieluiten kaksi kertaa vuodessa.

- Rännikaivojen puhdistus, säännöllisesti.
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5 SISÄILMAN LAATU

Mittaustulokset ja laboratorioiden analyysivastaukset on esitetty liitteessä 1.
Mittauspisteet on esitetty pohjakuvissa liitteessä 2.

5.1 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC, volatile organic compounds) näytteet
otettiin opettajien ATK-työtilasta (V1), luokasta 30 (V2) ja luokasta 41 (V3). Mittaustuloksia
verrataan Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaan 400 µg/m3. Työterveyslaitoksen
toimistotyyppisten tilojen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden TVOC-
viitearvo on 100 µg/m3. Lisäksi yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksille on olemassa
toimenpiderajoja ja viitearvoja, joihin tuloksia verrataan.

Opettajien ATK-työtilan näytteen TVOC-arvo oli 10 µg/m3. Näytteessä ei todettu yksittäisiä
yhdisteitä kohonneina pitoisuuksina. (V1)

Tekstiilityöluokasta otetun näytteen TVOC-arvo oli 4 µg/m3. Näytteessä ei todettu
yksittäisiä yhdisteitä kohonneina pitoisuuksina. (V2)

Luokasta 41 otetun näytteen TVOC-arvo oli 6 µg/m3. Näytteessä ei todettu yksittäisiä
yhdisteitä kohonneina pitoisuuksina. (V3)

Kaikkien otettujen näytteiden TVOC-arvot alittivat Asumisterveysasetuksen
toimenpiderajan ja Työterveyslaitoksen viitearvon. Tuloksien perusteella sisäilman laatu
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta oli normaali kaikissa tutkituissa tiloissa.

5.2 Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja mitattiin teknisen työn luokassa 32 (PPK1),
musiikkiluokassa 33 (PPK2) ja luokassa 38 (PPK3) kahden viikon laskeumasta. Kunkin
tilan mittaustulos on kolmen rinnakkaisen näytteen kuitupitoisuuden keskiarvo.
Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1. Mittauspisteet on esitetty pohjakuvassa liitteessä 2.

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen viitearvo
toimistoympäristöissä säännöllisesti siivottavavilla pinnoilla on 0,20 kpl/cm2

(Työterveyslaitos 2016). Tämä on myös 15.5.2015 voimaan astuneen
Asumisterveysasetuksen mukainen teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden
viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä.

Tekstiilityön luokassa pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuus oli keskimäärin alle
0,07 kpl/cm2. Yhdellä keräysalustalla havaittiin kaksi kuitua, kahdella alustalla kuituja ei
havaittu lainkaan. Mittaustulos alittaa viitearvon. (PPK1)

Musiikkiluokassa pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuus oli keskimäärin 0,09
kpl/cm2. Yhdellä keräysalustalla havaittiin kaksi kuitua, kahdella alustalla kuituja ei havaittu
lainkaan. Mittaustulos alittaa viitearvon. (PPK2)
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Luokassa 38 pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuus oli keskimäärin alle 0,07
kpl/cm2. Yhdellä keräysalustalla havaittiin kaksi kuitua, kahdella alustalla kuituja ei havaittu
lainkaan. Mittaustulos alittaa viitearvon. (PPK3)

5.3 Sisä- ja ulkoilman väliset painesuhteet

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa
suoritettiin ajalla 12.1.-26.1.2022 paine-eroseuranta rakennuksen ulkovaipan yli 11
mittauspisteessä eri puolilla rakennusta. Mittauksessa käytettiin jatkuvatoimista paine-
eromittauslaitteistoa. Tulokset on esitetty graafisesti liitteessä 5.

Rakennuksen ali- tai ylipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden läpi kulkevan vuotoilmavirran
suuntaan ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Yleensä, jos
rakennus on ylipaineinen ilmanvaihdon toiminnan seurauksena, tulee ylipaineen syy
selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Ylipaineisuus voi aiheuttaa riskin sisäilman
kosteuden tunkeutumisesta rakenteisiin. Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa haitallisen suurta,
yleensä yli 5 Pa alipainetta. Jos rakennuksen alipaineisuus on yli -15 Pa, tulee
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan alipaineisuuden syy selvittää ja
ilmanvaihtoa tasapainottaa mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteellinen paine-ero sisä- ja
ulkoilman välillä on koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa 0…2 Pa, siten että sisäilma
on alipaineinen ulkoilman suhteen.

Opettajan pukuhuonetila A123 oli suurimman osan seurantajaksosta 0–3 Pa alipaineinen
ulkoilmaan nähden, mikä on koneellisen ilmanvaihdon tavoitetasoa. Tammikuun 24. päivä
on tapahtunut jokin muutos ilmanvaihdon toiminnassa, koska siitä lähtien alipaineisuus
muuttui ja tila oli lopun seurantajakson ajasta noin 22 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden.
(Liite 5.2)

Luokan 46 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan 10 Pa alipaineisuudesta 4 Pa
ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tilan paine-ero ulkoilmaan nähden oli 0
Pa. (Liite 5.3)

Opettajien huoneen A219 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan noin 5 Pa
alipaineisuudesta 5 Pa ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tila oli 1 Pa
ylipaineinen. (Liite 5.4)

Kuraattorin työtilan painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan noin 1 Pa
alipaineisuudesta 3 Pa ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tila oli
tasapainossa ulkoilman suhteen. (Liite 5.5)

Luokassa 38 ollut paine-eromittari sai sähköä vain kolmena päivänä seurantajaksolla. Tila
oli tuolloin 1–6 Pa alipaineinen ulkoilman suhteen. (Liite 5.6)

Tekstiililuokan 30 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan noin 3 Pa
alipaineisuudesta 3 Pa ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tila oli
tasapainossa ulkoilman suhteen. (Liite 5.7)

Teknisen työn luokan 32 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan tasapaineisuudesta
tai lievästä ylipaineisuudesta jopa lähes 25 Pa ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden.
Keskimäärin tila oli 4 Pa ylipaineinen ulkoilman suhteen. Huomattavaa ylipainetta esiintyy
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oletettavasti tilan ollessa käytössä. Ylipaineisuudesta johtuen tilan ikkunoiden välissä
havaittiin huurtumista. Sahanpuruja havaittiin kulkeutuneen ikkunoiden väliin voimakkaan
ylipaineisuuden vuoksi. (Liite 5.8)

Luokan 36 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan noin 1 Pa alipaineisuudesta 5 Pa
ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tila oli tasapainossa ulkoilman suhteen.
Sähkökatkos todennäköisesti aiheutti tilan ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan ja
painesuhteisiin muutoksen 25.1.-26.1.2022. (Liite 5.9)

A-osassa käytöstä poistettu kotitalousluokka oli seurantajaksolla keskimäärin 12 Pa
alipaineinen ulkoilmaan nähden. (Liite 5.10)

Luokan 13 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan noin 2 Pa alipaineisuudesta 5 Pa
ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tila oli 2 Pa ylipaineinen ulkoilman
suhteen. (Liite 5.11)

Luokan 29 painesuhteet vaihtelivat seurantajaksolla tilan noin 5 Pa alipaineisuudesta 6 Pa
ylipaineisuuteen ulkoilmaan nähden. Keskimäärin tila oli 2 Pa ylipaineinen ulkoilman
suhteen. (Liite 5.12)

Lähtötietojen mukaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät ovat käynnissä
jatkuvatoimisesti. Paine-eroseurannan kuvaajien mukaan tieto näyttää pitävän paikkansa,
koska painesuhteissa ei havaita merkittäviä muutoksia arkipäivien ja viikonloppujen välillä.
Teknisen työn luokassa tilan käytön aikainen huomattava ylipaineisuus johtuu
todennäköisesti luokan erityisvarustelusta kuten purunpoistojärjestelmästä ja sen
aiheuttamista muutoksista tilan ilmanvaihdon toimintaan. (Liite 5.13)

Tiistaina 26.1.2022 noin puolen päivän aikaan rakennuksessa oli sähkökatko, joka on
voinut vaikuttaa tilojen ilmanvaihdon toimintaan ja painesuhteisiin. Tilojen käyttäjiltä
saadun tiedon mukaan muinakin päivinä oli ollut hetkellisiä sähkökatkoja. Paine-
eroseurannan kuvaajista nähdään, että opettajien pukuhuoneen A123 ja luokan 36
painesuhteissa tapahtui 24.-25.1.2022 alkaen muutoksia, jotka voivat olla sähkökatkojen
aiheuttamia.

5.4 Muut havainnot

C-osan käytävällä käytöstä poistettavalla alueella havaittiin lievää mikrobiperäistä hajua
käytävässä olevan tasoeron/luiskan alueella. Hajun paikannettiin aistinvaraisesti tulevan
käytävään väliseinien kautta. Hajun lähteenä voi olla väliseinien tai maaperän
epäpuhtaudet. Haju kulkeutuu rakennuksen sisään rakenteissa olevien ilmavuotoreittien
kautta.

Rakennuksessa on yleisesti käytetty mineraalivillaa sisältäviä akustiikkamateriaaleja ja
väliseinämateriaaleja. Paikoin mineraalivillapintoja havaittiin lasketun katon yläpuolella
läpivienneissä.  Päällystämättömistä mineraalivillapinnoista voi irrota mineraalikuituja
sisäilmaan, minkä vuoksi niitä pidetään riskinä sisäilman laadun kannalta.
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5.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

- Sisäilman laatu oli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pinnoille laskeutuvien
mineraalikuitujen osalta normaali.

- Selvitetään syy pukuhuonetilojen palvelualueen alipaineisuuteen 24.1. alkaen.
Tutkimusviikolla esiintyi useita sähkökatkoja, jotka ovat voineet vaikuttaa koneiden
toimintaan. Mahdollisesti jokin kone on jäänyt käynnistymättä sähkökatkon jälkeen.

- Teknisen työn tilassa esiintyi päiväaikaan ylipaineisuutta. Todennäköisesti jokin
ilmanvaihdon järjestelmä tai automaatio teknisen työn tilassa aiheuttaa
ylipaineisuuden. Suositellaan selvittämään teknisen työn luokan
ilmanvaihtojärjestelmien toiminta.
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6 ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINTI

Sisäilmaolosuhteita arvioitiin Työterveyslaitoksen ohjeen ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-
olosuhteiden selvittämiseen” mukaisesti oleskelutiloissa. Altistumisolosuhteita voidaan
arvioida, kun rakennuksen kunnosta, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä
toimivuudesta, käytetyistä materiaaleista, talotekniikasta ja niiden mahdollisista
epäpuhtauslähteistä sekä ilmayhteydestä sisäilmaan ja sisäilman laadusta on riittävästi
tietoa. Sisäilmaolosuhteita tarkastelemalla voidaan määrittää altistumisolosuhde tilojen
käyttäjien kannalta. Altistumisolosuhdearviossa on tarkasteltu rakennus- ja taloteknisten
kuntotutkimus- ja sisäilmastoselvitysten tulosten perusteella seuraavia osa-alueita:

1. Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi

2. Ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan ja rakennuksen paine-erot

3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

4. Rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet

Näitä osa-alueita tarkastellaan ohjeessa määriteltyjen kriteerien mukaisesti, jolloin
tavanomaisesta poikkeava olosuhde voi olla epätodennäköinen, mahdollinen,
todennäköinen tai erittäin todennäköinen. Altistumisolosuhdetta arvioitiin rakennuksen
mahdollisesti käyttöön jäävissä tiloissa.

Vanha liikuntasali

1960-luvulla rakennetun liikuntasalin alapohjan sekä vanhan ulkoseinän
rakenneavaus/tarkastusporauskohdissa havaittiin mikrobiperäistä hajua, vaikka
mikrobiviljelyssä ei rakennusmateriaaleissa havaittu poikkeavaa mikrobikasvustoa.
Rakenneliittymät eivät ole ilmatiiviitä, jolloin epäpuhtaudet voivat siirtyä sisäilmaan tilan
ollessa alipaineinen ulkoilmaan nähden. Liikuntasali oli ylipaineistettu, jolloin hajut ja muut
epäpuhtaudet voivat siirtyä liikuntasalista ympäröiviin tiloihin. Haitallisen
altistumisolosuhteen arvioidaan olevan liikuntasalissa ja sitä ympäröivissä tiloissa
todennäköinen.

80-luvun laajennusosa

80-luvun laajennusosalla havaittiin ulkoseinä- ja yläpohjarakenteissa laajoja kosteus- ja
mikrobivaurioita. Rakenteet eivät ole ilmatiiviitä ja mikrobivaurioituneilla rakenteilla on
yhteys sisäilmaan. Paikoin mikrobivaurioita havaittiin myös sisäpinnoilla. Haitallisen
altistumisolosuhteen arvioidaan olevan tiloissa erittäin todennäköinen.

2000-luvun laajennusosa

Rakenteissa ei havaittu kosteus- tai mikrobivaurioita. Rakenneliittymien ja halkeamien
kautta epäpuhtauksien on kuitenkin mahdollista siirtyä rakenteista tai niiden kautta
sisäilmaan. Sisäpinnoilla on paikoin käytetty mineraalivillakuituja sisältäviä
äänieristemateriaaleja, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.  Haitallisen altistumisolosuhteen
arvioidaan olevan tiloissa mahdollinen.
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7 EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ ENNEN KORJAUKSIA TAI MUUTTOA
TILOISTA

Tehdyn tutkimuksen perusteella rakennuksen 1980-luvun laajennusosalla on tehtävä
välittömiä korjaustoimenpiteitä sisäilmahaittojen poistamiseksi. Tutkimuksen tulosten ja
altistumisolosuhteiden arvioinnin perusteella terveysviranomaiset tekevät päätöksen siitä,
voidaanko tilojen käyttöä ennen korjaustoimenpiteitä jatkaa. Suosittelemme rakennusosan
poistamista käytöstä ja tilojen sijoittamista uudisrakennukseen, sillä esitetyt
korjaustoimenpiteet ovat mittavia ja korjaaminen on kustannuksiltaan hyvin lähellä
uudisrakennuksen kustannuksia.

2000-luvun osalla ei havaittu merkittäviä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tilapinnoilla
havaittujen useiden halkeamien vuoksi suositellaan arviomaan tarkemmin
betonirakenteiden kuntoa ja halkeamin merkitystä rakenteiden kantavuuteen tai
käytettävyyteen tulevaisuudessa. Tutkimuksen jälkeen voidaan arvioida, kohdistuuko
rakennusosaan merkittäviä ja kustannusvaikutuksiltaan isoja korjaustoimenpiteitä.

Ilman ja epäpuhtauksien kulkeutumista käytössä olevien tilojen sisäilmaan rakenteiden läpi
tulee estää. Ilman liikkuminen käytöstä poistettavilta alueilta käyttöön jääviin tiloihin tulee
estää. Ehdotuksemme on, että käyttöön jäävät tilat ylipaineistetaan sekä ulkoilmaan  että
käytöstä poistettuihin tiloihin nähden (5-10 Pa) siihen asti, kunnes käytöstä poistetut tilat
on purettu. Käytöstä poistetut alueet alipaineistetaan ja osastoidaan. Käytöstä poistuvien
A-, B- ja C-osien osalta arvioidaan, että WC-poistoilmanvaihdolla alipaineistaminen riittää
eli sillä saadaan 0,35 l/s m2 ilmanvaihto, mitä yleisesti pidetään käyttöajan ulkopuolisen
ilmavirran vähimmäisarvona. Tarkat pinta-alat ja ilmavirtatiedot tulee kartoittaa, sekä
varmistaa riittävä alipaineisuus, mikäli käytöstä poistuvaa WC-poistoilmanvaihtoa halutaan
käyttää puolella teholla energiankulutuksen minimoimiseksi.

Tarvittaessa rakenteita tai läpivientejä (mm. vanhat raitisilmaventtiilit) joudutaan
tiivistämään, että alueiden välille saadaan riittävä paine-ero. Käyttöön jäävien ja käytöstä
poistettavien tilojen välille olisi suositeltavaa järjestää painesuhteiden jatkuva seuranta.
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8 KUSTANNUSARVIO

2000-luvun osa
Bruttoala 2783 brm²

1980-luvun laajennusosa
Bruttoala 1542 brm²

Peruskorjauksen kustannusarvio on 5 420 000 euroa, alv 0 %. Kustannukset sisältävät
rakennuttajakustannukset, kateprosentin, työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä
hankevaraukset 15 %. Kustannuksiin ei ole laskettu mukaan suunnittelua tai haitta-
ainepurkuja. Mahdollisesti tulevat tilamuutokset voivat nostaa korjauskustannuksia
merkittävästi.

Kustannusvertailuna alempana on esitetty 1980-luvun laajennuksen ja 2000-luvun
laajennuksen osalta vastaavan kokoisten uudisrakennusten kustannusarviot.
Uudisrakennusten kustannusarvioissa ei ole huomioitu vanhojen rakennusten
purkukustannuksia.

Laskentaperusteina on huomioitu seuraavaa:

- Tarkastelussa on huomioitu peruskorjauksen kustannukset tutkimusselostuksen
toimenpide-ehdotusten mukaan.

- Kustannusarviot sisältävät rakennuttajankustannukset, kateprosentin 8 %,
työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset

- laskentahetken rakennuskustannusindeksi 3/2022= 114,3 (2015=100)

- Hankevarauksia on huomioitu yht. 15 % (sis. lisä- ja muutostyövaraus ja
riskivaraus), lisäksi hankevaraukset sisältävät työmaan käyttö- ja
yhteiskustannuslisän.

- Mahdollisia tilamuutoksia peruskorjauksen yhteydessä ei ole huomioitu.

- Talotekniikan uusimistarpeita ei ole huomioitu peruskorjauksen kustannuksissa.

Parolan yhteiskoulun kustannusarvio:

Peruskorjaus Uudishinta

Liikuntasali 362 m2 200 000

Sos. tilat + käytävä 216 m2 120 000

Laajennus 2000-luku 2783 m2 1 100 000 8 300 000

Laajennus 1980-luku 1542 m2 4 000 000 4 600 000

5 420 000

Kustannuksissa ei ole huomioitu väistötiloja eikä kantavien rakenteiden korjauksia.

Edellä mainitut hinnat ovat arvioita ja tarkempi kustannuslaskelma voidaan laskea
korjaussuunnitelmien ja hankesuunnitelmien valmistuttua.
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Tutkimusmenetelmät

Tutkimukset perustuvat pääosin julkaisussa Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus, toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016 esitettyihin ohjeisiin, mene-
telmiin ja käytäntöihin. Yleistarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomioita mahdollisiin hajuihin si-
säilmassa tai rakenteiden pinnoilla näkyviin vaurioihin. Rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin myös sil-
mämääräisesti, tarkoituksena selvittävää mahdolliset vauriojäljet tai kosteusteknisesti riskialttiit raken-
nekohdat. Lisäksi tutkimuksessa sovellettiin seuraavia julkaisuja ja asetuksia:

- Asumisterveysasetus (545/2015), 2015
- Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osat I, II, III ja IV, Valvira, 2016
- Suomen rakennusmääräyskokoelma
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017), 2017
- Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017),

2017
- Sisäilmastoluokitus 2018
- Ilmanvaihdon kuntotutkimus suoritetaan Suomen LVI-liitto ry:n (SuLVI) ilmanvaihtojärjestel-

mien kuntotutkimus -ohjeistusta soveltaen.

Rakennetekniset tutkimukset

Kosteusmittaukset

Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta (GANN Hydromette UNI1) aistinvaraisten ha-
vaintojen apuvälineenä. Pintakosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan raken-
teen pintaan ja laitteistolla havaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteushavainnointi on ainetta rik-
komaton menetelmä, missä samasta rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoi-
tuksena saada poikkeama-alueet esille. Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien
sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat ja teräk-
set sekä eri materiaalien koostumukset ja pintamateriaalit.

Mittaustuloksia arvioitaessa apuna voidaan käyttää apuna seuraavia lähteitä:

 RT-10984 Betonin suhteellinen kosteus
 Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen (Merikallio T., Niemi S., Komonen J.,

2007)
 Hyvät tutkimusmenetelmät muovilattiapäällysteiden vaurioitumisen arvioinnissa (Keinänen H.,

2013).
 Ympäristöopas 2016
 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
 Pinnoitevalmistajien ohjearvoja

Useimpien  liimojen  kriittisenä  suhteellisen  kosteuden  arvona  pidetään  85  %  mikä  tarkoittaa, että
suhteellinen kosteus päällysteen alla liimatilassa ei saa ylittää tätä arvoa (Betonilattiarakenteiden kos-
teudenhallinta ja päällystäminen, 2007).

Puurakenteiden kosteutta mitattiin Gann M18-puuanturilla (piikkimittari). Mittarilla saadaan puun kos-
teuspitoisuus painoprosentteina. Mikäli kosteus painoprosentteina on 18-25 % suuruusluokkaa, on ris-
kinä homeen kasvaminen, mikäli tulokset ovat suuruusluokkaa 25 – 30 % ovat lahovauriot mahdollisia.

Viiltokosteusmittauskohdilla mittarin annettiin tasaantua noin 15 minuuttia. Sisäilman lämpötilan ja ra-
kenteiden välillä ei ollut merkittävää lämpötilaeroa, joten lämpöoloista johtuen mittauksiin ei tullut mit-
tausepätarkkuutta. Mittalaitteet on kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mittaukset tehtiin RT-
ohjekortissa (RT 14-10984) kuvatuilla menetelmillä. Käytetty mittauslaitteisto, työmenetelmät ja olo-
suhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaustarkkuus ± 3 RH %.
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Rakenteiden kosteudet, eristetilasta

Ulkoseinä- ja väliseinärakenteiden eristetilan kosteuksia mitattiin rakennetutkimuksia varten poratuista
rei’istä. Mittaukseen käytettiin Vaisalan HM42-mittapäitä ja HM40-näyttölaitetta. Tasaantumisaika oli
noin 20 minuuttia. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa.

Kosteusmittaukset 25.1.2022

Mittaus-
piste

Mittapää
nro

Tila Rakenne-
osa

Mittauspisteen sijainti, rakennekerros,
reiän syvyys (mm)

Suhteellinen
kosteus, %

Absoluutti-
nen kosteus,

g/m3

Lämpötila,
°C

K1 K1/3

K1/2

A106
käytävä

VS,
vanha US

lämmöneristetila

sisäilman olosuhde

43,6

28,1

6,69

3,91

17,9

16,3

K2 K1/1

K1/2

A107
käytävä

VS, vanha
US

lämmöneristetila

sisäilman olosuhde

57,9

28,1

8,90

3,91

18,0

16,3

K3 K1/2

K1/1

B106
luokka 41

US lämmöneristetila

sisäilman olosuhde

28,3

18,3

3,62

3,19

14,9

20,1

K4 K1/1

K1/2

Kuraattori
(perimmäi-
nen työtila)

US lämmöneristetila

sisäilman olosuhde

29,5

22,0

3,48

3,73

13,6

19,6

Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä

Suhteellinen kosteus lattiapinnoitteen alla mitattiin viiltomenetelmällä. Lattiapinnoitteeseen tehtiin viilto,
josta pinnoitteen alle asennettiin mittapää Vaisala HM42. Tehty viilto ja mittapään raja- pin-
ta tiivistettiin kitillä ja mittapään annettiin tasaantua päällysteen alla oleviin olosuhteisiin vähin-
tään 15 min. Mittaustulokset luettiin Vaisalan HM40 -näyttölaitteella. Mittaustulokset on esitetty ohei-
sessa taulukossa.

Mittaus-
piste

Mitta-
pää
nro

Tila Rakenne-
osa

Mittauspisteen sijainti
ks. pohjakuva liite 3

Pvm Suhteellinen
kosteus, %

Absoluutti-
nen kosteus,

g/m3

Lämpötila,
°C

VK1 K1/1

K1/3

A112,
kuntosali

AP muovimaton alla

sisäilman olosuhde

25.1.22 59,6

29,5

7,98

3,97

15,6

15,7

VK2 K1/1

K1/2

204
yläaula

VP vinyylilaatan alla

sisäilman olosuhde

25.1.22 77,0

21,6

12,68

3,57

19,1

19,2

VK3 K1/1

K1/2

B107
luokka 38
(fys/kem)

VS muovimaton alla

sisäilman olosuhde

25.1.22 64,2

27,6

11,38

4,67

20,4

19,8

VK4 K1/1

K1/2

varasto
(C-osa)

VP vinyylilaatan/linoleumilaatan alla

sisäilman olosuhde

25.1.22 73,3

25,9

12,46

4,35

19,7

19,4
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Näytteenotto rakenteista

Rakennusmateriaalinäytteet otettiin rakenneavauksista puhdistetuilla työvälineillä ja suojakäsineitä
käyttäen Asumisterveysasetuksessa ja sen soveltamisohjeessa esitetyin menetelmin. Näytteet suljet-
tiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Työvälineet puhdistettiin denaturoidulla alkoholilla jokaisen näytteen-
oton välillä. Näytteenottopaikat perustuivat lähtötietoihin ja kohteessa tehtyihin havaintoihin. Materiaa-
linäytteet pyrittiin ottamaan vaurioituneimmasta kohdasta tai sellaisesta kohdasta, joka on mikrobikas-
vuston kannalta riskialttein kohta. On kuitenkin huomioitava, että mikrobikasvu rakennusmateriaaleis-
sa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein osa ei välttämättä ole nähtävissä.

Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelymenetelmä

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät
normaalista poikkeavia. Rakennusmateriaalien mikrobipitoisuudet määritettiin Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeen 8/2016 mukaan ns.suoraviljelymenetelmällä. Näytteet toimitettiin MetropoliLab
Oy:n laboratorioon Helsinkiin viljelyä varten. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tutkit-
tiin homesienien, bakteereiden ja aktinomykeettien kasvu. Elatusalustat olivat 2 % mallasuuteagar
(M2), dikloraaniglyseroli-18-agar (DG18) ja Hagem-alusta sienille sekä tryptoni-hiivauute-glukoosi-
agar (THG) bakteereille ja aktinomykeeteille.

Suoraviljelynäytteissä todettiin mikrobeja seuraavasti. Pitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkei-
den) määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa:

- = pesäkkeiden määrä = 0
+ = pesäkkeiden määrä = 1 – 20
++ = pesäkkeiden määrä = 21 – 50
+++ = pesäkkeiden määrä = 51 – 200
++++ = pesäkkeiden määrä = yli 200.

Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys. Tulokset on esitet-
ty laboratorion alkuperäisessä testausselosteessa liitteen 1 lopussa. Rakenneavaukset ja
materiaalinäytteet on merkitty liitteen 2 pohjakuviin.
Materiaalinäytteiden tulokset on merkitty kuviin kolmiportaisella värikoodilla: vihreä –
ei poikkeavaa mikrobikasvustoa, oranssi – viite mikrobikasvustosta ja punainen – mikrobikasvustoa.

Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikro-
bikasvustona pidetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 8/2016 mukaan tasoa +++ tai ++++
olevia mikrobimääriä (sienet ja aktinomykeetit). Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa + tai ++)
voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (esim. Ac-
remonium-suku tai aktinomykeetti). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin
normaalia.

Ilmatiiveystutkimukset

Merkkiainetutkimuksella selvitettiin RT 14-11197 -ohjekortin mukaisesti rakenteiden tiiveyttä se-
kä ilmavuotoja alueilta, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Merkkiainetta (viisiprosenttista vedyn
ja typen seosta/rikkiheksafluoridia) laskettiin tutkittavaan tilaan tai rakenteeseen ja sen kulkeutumista
sisäilmaan havainnoitiin vetyilmaisimella (Sensistor XRS9012/Wika Gir-analysaattorilaitteella).
Merkkiainetutkimuksen edellyttämä paine-ero (n. 10 Pa) tutkittavan rakenteen yli saatiin aikaiseksi
alipaineistimella (BlowerDoor).  Paine-eroa  tutkittavan  rakenteen  yli  seurattiin paine-
eroantureilla (TSI Airflow). Havaitut ilmavuotopaikat on esitetty erillisessä liitteessä.

Ilmavuotohavainnot  luokiteltiin  soveltuvin  osin  RT  14-11197 -ohjekortin  ”Rakenteiden  ilmatiivey-
den tarkastelu” merkkiainekokein pistemäisiksi, vähäisiksi tai merkittäviksi.
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Sisäilmanäytteet ja sisäilman laadun mittaukset

Sisäilmanäytteet otettiin normaaliolosuhteissa oleskeluvyöhykkeeltä tilan tai huoneen keskialueelta,
noin metrin korkeudelta.

Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC -yhdisteiden) ilmanäytteet kerättiin pumpuilla Tenax -putkiin,
jotka analysoitiin kaasukromatografisesti MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on
esitetty yksikössä µg/m3.  Laboratorioanalyysin mittausepävarmuus on 30 %.

Tulokset on esitetty alkuperäisessä testausselosteessa liitteen 1 lopussa.

Tunnistettujen yhdisteiden pitoisuudet määritetään puhtaiden vertailuaineiden avulla (aineen omalla
vasteella) ja / tai tolueeniekvivalenttina. TVOC -arvo määritetään tolueeniekvivalenttina. Tunnistettujen
yhdisteiden joukossa voi olla myös TVOC -alueen ulkopuolisia yhdisteitä. Em. syistä tunnistettujen yh-
disteiden yhteenlaskettu kokonaispitoisuus ja TVOC -arvo eivät usein ole yhtä suuret.

Työterveyslaitoksen ehdotuksen mukaan (2016) toimistoympäristöjen sisäilman TVOC –pitoisuuden
viitearvona, jonka alapuolella 90 %:ssa mittauskohteita pitoisuus on ollut, on 100 µg/m3. Yksittäisille
yhdisteille on annettu viitearvoja, jotka vaihtelevat ainekohtaisesti välillä 1 – 12 µg/m3. Yksittäisten yh-
disteiden viitearvot on annettu käyttäen aineiden omaa vastetta.

15.5.2015 voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan asunnon ja muun oleske-
lutilan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpide-
raja huoneilmassa on 400 µg/m3. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että jos kokonaispitoisuus jää alle
400 µg/m3, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ei voisi aiheutua terveyshaittaa. Kokonaispitoisuuden
toimenpiderajan ylittyminen edellyttää yksittäisten yhdisteiden merkityksen selvittämistä. Yksittäisen
haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa
on 50 µg/m3 lukuun ottamatta seuraavia yksittäisiä yhdisteitä, joiden toimenpiderajat ovat: TXIB – 10
µg/m3, 2-etyyli-1-heksanoli – 10 µg/m3, naftaleeni – 10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä) ja styreeni – 40
µg/m3.
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Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuneiden teollisten mineraalikuitujen määrää ja laatua tutkittiin geeliteippimenetelmällä.
Teippinäytteet otetaan paikoista, jotka kuuluvat säännöllisen siivouksen piiriin.

Teippinäytteet kerättiin kahden viikon laskeuma-ajalta puhtaille käyttämättömille maljoille (tai puhdiste-
tuille alustoille). Yhdestä mittauspisteestä otetaan kolme rinnakkaista geeliteippinäytettä. Tutkimuksen
yhteydessä tehdyt kuitututkimukset toteutettiin BM-Dustlifter geeliteipeillä. BM-Dustlifter geeliteippi-
näytteistä analysoitiin epäorgaaniset mineraalikuidut valomikroskoopilla käyttämällä 100-kertaista suu-
rennosta. Näytteistä laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut koko teipin (14 cm²)
pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalikuituja kpl/cm². Mittaustulos on kolmen rinnakkaisen näytteen
keskiarvo.

Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden seuraavasti:

Näytteen-
ottopiste

Tila Näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm2 Mineraalikuidut,
keskimäärin, kpl/cm2

PPK1 Luokka 32
Tekn. työ
(C-osa)

Teknisen työn tiloissa kattole-
vytystä, joka on mahdollinen
mineraalikuitujen lähde.

12.1.-26.1.22 alle 0,07

alle 0,07

alle 0,07

alle 0,07

PPK2 Luokka 33
(C-osa)

Tilassa akustiikkalevyjä, jotka
voivat olla mineraalikuitujen
lähde.

12.1.-26.1.22 0,14

0,07

0,07

0,09

PPK3 Luokka 38
B107/108

Luokan katossa akustiikkale-
vyt, joiden reunoissa pinnoit-
tamatonta mineraalivillaa.

12.1.-26.1.22 alle 0,07

alle 0,07

alle 0,07

alle 0,07

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen viitearvo toimistoympäristöissä
(säännöllisesti siivottavat pinnat) on 0,2 kpl/cm2 (Työterveyslaitos 2016). Tämä on myös 15.5.2015
voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukainen teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja
kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä.
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Ilmanvaihtotekniset tutkimukset

Painesuhteet

llman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suoritettiin 2
viikon mittainen paine-eroseuranta rakennuksen ulkovaipan yli eri puolilla rakennusta. Mittauksessa
käytettiin jatkuvatoimista paine-eromittausjärjestelmää (Tinytag-loggerit, Dwyer / Beck 984Q -paine-
erolähettimet). Tulokset on esitetty graafisesti erillisessä liitteessä.

Rakennuksen ali- tai ylipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden läpi kulkevan vuotoilmavirran suuntaan
ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Jos rakennus on ylipaineinen il-
manvaihdon toiminnan seurauksena, tule ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa.

Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa ylipainetta rakennuksen ulkovaipan yli. Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa hai-
tallisen suurta, yleensä yli -5 Pa alipainetta (Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinraken-
nuksissa, FINVAC 2019).

Jos rakennuksen alipaineisuus on yli -15 Pa, tulee alipaineisuuden syy selvittää ja ilmanvaihtoa mah-
dollisuuksien mukaan tasapainottaa (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira 2016).

Tavoitteellinen paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä on koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa 0…-2
Pa ja koneellisessa poistoilmanvaihdossa -5…-20 Pa, sisäilma alipaineinen ulkoilmaan nähden.
(Asumisterveysopas 2009).

Rakennuksen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon tulee olla sellainen, että rakennus- ja sisustus-
materiaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen sisäil-
maan ei aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Tämän lisäksi käyttöajan ulkopuolel-
la ilmanvaihto ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin esimerkiksi korvausilman
puutteesta  syntyneen  liiallisen  alipaineisuuden  vuoksi  (Asumisterveysasetuksen soveltamisoh-
je, Valvira 2016).
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
Kietäväinen Sanni  
  
Ilmalanportti 2 Ilmalanportti 2 
00240 HELSINKI 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 25.01.2022 Kellonaika  
 Vastaanotettu 27.01.2022 Kellonaika 15.30 
 Tutkimus alkoi 28.01.2022 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste Parolan yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
 Näytteenottaja Kietäväinen Sanni 
 Viite 22502185-014/Kietäväinen Sanni 
 
 
2188-1: Rakennusmateriaali, MR1: vanha ulkoseinärakenne, mineraalivilla, käytävä A106, Parolan 
yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + + + /malja 
Cladosporium sp. *  +    
Mycelia sterilia   + +   
Penicillium spp. *  + + +  

 
2188-2: Rakennusmateriaali, MR2: vanha ulkoseinärakenne, mineraalivilla, käytävä A107, Parolan 
yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + + + /malja 
Penicillium sp. *  + + +  

 
2188-3: Rakennusmateriaali, MR3: ulkoseinärakenne, mineraalivilla, opettajan pukuhuone A123, 
Parolan yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  -  + -  /malja 
Penicillium sp. *   +   
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2188-4: Rakennusmateriaali, MR4: alapohjarakenne, mineraalivilla, työhuone "kuraattori", Parolan 
yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  -  + + /malja 
Penicillium sp. *   + +  

 
2188-5: Rakennusmateriaali, MR5: ulkoseinärakenne, mineraalivilla, työhuone "kuraattori", Parolan 
yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * -     /malja 
Homeet/hiivat *  -  -  -  /malja 

 
2188-6: Rakennusmateriaali, MR6: ulkoseinärakenne, mineraalivilla, luokka 41, Parolan yhteiskoulu, 
Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  -  -  -  /malja 

 
2188-7: Rakennusmateriaali, MR7: vanha ulkoseinärakenne, mineraalivilla, luokka 15, Parolan 
yhteiskoulu, Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + -  -  /malja 
Penicillium sp. *  +    

 
2188-8: Rakennusmateriaali, MR8: yläpohjarakenne, akustiikkalevy, luokka 30, Parolan yhteiskoulu, 
Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * + (2)    /malja 
Muut bakteerit * ++    /malja 
Homeet/hiivat *  ++++ ++++ ++++ /malja 
Alternaria sp.   ++ ++ ++  
Penicillium spp. *  +++ +++ +++  
Stachybotrys sp. # *  ++ ++ ++  
Hiivat   ++ ++ ++  
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2188-9: Rakennusmateriaali, MR9: yläpohjarakenne, akustiikkalevy, luokka 33, Parolan yhteiskoulu, 
Hattula, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * ++    /malja 
Homeet/hiivat *  + + + /malja 
Aspergillus ustus # *  + (3)    
Aureobasidium sp.   +    
Chaetomium sp. # *    + (2)  
Penicillium sp. *  + + +  
Stachybotrys sp. # *  + (4) + (1)   
Ulocladium sp. # *  + (3) + (7) + (2)  
Hiivat     +  

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji  
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa 
 
 
Lausunto Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/2016: 

 
Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko: 
- = ei mikrobeja 
+ (1-19 pmy): niukasti mikrobeja 
++ (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja 
+++ (50-199 pmy): runsaasti mikrobeja 
++++ (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja 
 
Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. 
Mikäli tulos on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden 
esiintyvyys. Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kosteusvaurioindikaattoreiden 
pesäkelukumäärät, mikäli sienten tai aktinomykeettien kokonaispesäkemäärät ovat 
korkeintaan kohtalaiset (+, ++).  
 
Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten 
alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa. 
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Analyysi  Menetelmä  
Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Aktinomykeetit #, THG Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Muut bakteerit, THG Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homeet/hiivat, 2 % MALLAS Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homeet/hiivat, DG18 Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homeet/hiivat, HAGEM Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, HAGEM Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
 

Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 
Acremonium sp. 
aktinomykeetit 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus restricti -lajiryhmä 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus terreus 
Aspergillus ustus 
Aspergillus versicolor 
Botryotrichum sp. 
Chaetomium sp. 

Geomyces sp. 
Eurotium sp 
Exophiala sp. 
Fusarium sp. 
Oidiodendron sp. 
Paecilomyces sp. 
Paecilomyces variotii 
Phialophora sp. 
Phoma sp. (Coelomycetes-sukuryhmä) 
Rhinocladiella sp. 
Scopulariopsis sp. 

Sporobolomyces sp. 
Stachybotrys sp. 
Trichoderma sp. 
Tritirachium sp. 
Ulocladium sp. 
Wallemia sp. 

   
Muut sienet: 
Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

Chrysonilia sp. 
Cladosporium sp. 
Geotrichum sp. 
hiivat 
Mucor sp. 
Mycelia sterilia 
Penicillium sp. 
Rhizopus sp. 

Verticillium sp. 

   
 
 
Yhteyshenkilö Thure Tiina, 010 3913 404, mikrobiologi 

 
 
Tiedoksi Fi_200_Laboratorio, fi_200_laboratorio@sweco.fi;  

Kietäväinen Sanni, sanni.kietavainen@sweco.fi 
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
Pohjola Sanna  
  
Ilmalanportti 2 Ilmalanportti 2 
00240 HELSINKI 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 22.02.2022 Kellonaika  
 Vastaanotettu 24.02.2022 Kellonaika 16.25 
 Tutkimus alkoi 25.02.2022 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste Parolan yhteiskoulu ja lukio, 22502185-014 
 Näytteenottaja Pohjola Sanna 
 Viite 22502185-014/Pohjola Sanna 
 
 
4734-1: Rakennusmateriaali, MR11: RA8 AP, liikuntasali, puru, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + + + /malja 
Aspergillus versicolor # *   + (2)   
Penicillium spp. *  +  +  

 
4734-2: Rakennusmateriaali, MR12: RA8 AP, liikuntasali, pahvi betonia vasten, Parolan yhteiskoulu ja 
lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * + (1)    /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + + + /malja 
Alternaria sp.    +   
Aspergillus versicolor # *  + (5) + (1) + (2)  
Aureobasidium sp.     +  
Cladosporium sp. *   +   
Eurotium sp. # *   + (1)   
Penicillium spp. *  +  +  

 
4734-3: Rakennusmateriaali, MR13: RA16 AP, liikuntasali, puru, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + -  + /malja 
Aspergillus versicolor # *  + (1)    
Penicillium spp. *  +  +  
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4734-4: Rakennusmateriaali, MR14: RA9 US, luokka 30, mineraalivilla betonia vasten, Parolan 
yhteiskoulu ja lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  ++ +++ ++ /malja 
Aspergillus terreus # *  + (6)    
Aspergillus versicolor # *   + (3) + (2)  
Chaetomium sp. # *  + (1)    
Cladosporium sp. *   +++   
Exophiala sp. #   + (8)  + (12)  
Penicillium spp. *  + + +  
Phialophora sp. # *  + (5) + (3)   
Ulocladium sp. # *  + (1)  + (2)  

 
4734-5: Rakennusmateriaali, MR15: RA9 US, luokka 30, alajuoksupuu betonia vasten, Parolan 
yhteiskoulu ja lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos 

 
   Yksikkö 

Homesienikasvuston tot. 
(suoramikroskopointi) 

* todettu     

          
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * ++    /malja 
Homeet/hiivat *  + + + /malja 
Aspergillus fumigatus # *  + (1)    
Cladosporium sp. *   + +  
Exophiala sp. #   + (1)  + (1)  
Mycelia sterilia    +   
Penicillium spp. *  + +   
Phialophora sp. # *  + (2)    
Hiivat    +   

 
4734-6: Rakennusmateriaali, MR16: RA10A YP, luokka 30, mineraalivilla, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * ++    /malja 
Homeet/hiivat *  ++++ +++ +++ /malja 
Exophiala sp. #   +++  ++ (33)  
Penicillium spp. *  +++ ++ +++  
Ulocladium sp. # *  ++ (26) + (14) + (5)  
Hiivat   ++ +   
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4734-7: Rakennusmateriaali, MR17: RA10B YP, luokka 30, kipsilevy, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos 

 
   Yksikkö 

Homesienikasvuston tot. 
(suoramikroskopointi) 

* todettu     

          
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * ++ (20)    /malja 
Muut bakteerit * ++++    /malja 
Homeet/hiivat *  ++++ ++++ ++++ /malja 
Aspergillus versicolor # *   + +  
Exophiala sp. #     +++  
Penicillium spp. *  ++ ++++ +++  
Stachybotrys sp. # *  ++++    
Ulocladium sp. # *   + (10)   

 
4734-8: Rakennusmateriaali, MR18: RA11 US, luokka 33, mineraalivilla sokkelia vasten, Parolan 
yhteiskoulu ja lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + ++ + /malja 
Aspergillus versicolor # *  + (2) + (1) + (2)  
Penicillium sp. *  + + +  
Stachybotrys sp. # *  + (1)    
Wallemia sp. # *   + (4)   
Hiivat   + +   

 
4734-9: Rakennusmateriaali, MR19: RA11 US, luokka 33, alajuoksupuu betonia vasten, Parolan 
yhteiskoulu ja lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos 

 
   Yksikkö 

Homesienikasvuston tot. 
(suoramikroskopointi) 

* ei todettu     

          
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +++    /malja 
Homeet/hiivat *  ++ + ++ /malja 
Aspergillus versicolor # *   + (3) + (2)  
Chaetomium sp. # *  + (5)  + (1)  
Penicillium sp. *   +   
Phialophora sp. # *  + (2) + (1) + (6)  
Stachybotrys sp. # *  + (7)    
Ulocladium sp. # *  + (1)  + (18)  
Hiivat   + + +  

 
4734-10: Rakennusmateriaali, MR20: RA12 YP, luokka 33, mineraalivilla, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * ++    /malja 
Homeet/hiivat *  ++++ +++ +++ /malja 
Penicillium spp. *  ++++ +++ +++  
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4734-11: Rakennusmateriaali, MR21: RA812 YP, luokka 33, kipsilevyn taustapahvi, Parolan yhteiskoulu 
ja lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * + (5)    /malja 
Muut bakteerit * ++    /malja 
Homeet/hiivat *  +++ +++ +++ /malja 
Penicillium spp. *  +++ +++ +++  
Hiivat   ++ + +  

 
4734-12: Rakennusmateriaali, MR22: RA14 US, luokka 33, mineraalivilla, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +++    /malja 
Homeet/hiivat *  +++ ++++ +++ /malja 
Cladosporium sp. *   +++   
Exophiala sp. #   ++ (20)  + (12)  
Penicillium spp. *  + + +  
Hiivat   ++ +++ ++  

 
4734-13: Rakennusmateriaali, MR23: RA14 US, luokka 33, alajuoksupuu betonia vasten, Parolan 
yhteiskoulu ja lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos 

 
   Yksikkö 

Homesienikasvuston tot. 
(suoramikroskopointi) 

* epäily kasvustosta   

          
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  +++ + + /malja 
Aspergillus fumigatus # *  + (2)    
Cladosporium sp. *   +   
Exophiala sp. #   + (3)    
Mycelia sterilia    + +  
Penicillium sp. *   + +  
Stachybotrys sp. # *  + (8)    
Ulocladium sp. # *   + (1)   
Hiivat   ++    
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4734-14: Rakennusmateriaali, MR24: RA5 MUS, opetuskeittiö, mineraalivilla, Parolan yhteiskoulu ja 
lukio, 22502185-014 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  
Aktinomykeetit # * -     /malja 
Muut bakteerit * +    /malja 
Homeet/hiivat *  + + -  /malja 
Aspergillus versicolor # *   + (1)   
Penicillium spp. *  +    
Stachybotrys sp. # *  + (4)    
Hiivat   +    

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji  
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa 
 
 

Analyysi  Menetelmä  
Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Aktinomykeetit #, THG Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Muut bakteerit, THG Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homeet/hiivat, 2 % MALLAS Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homeet/hiivat, DG18 Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homeet/hiivat, HAGEM Suoraviljely, As.terv.asetuksen sov.ohje, Osa IV, 
Valvira ohje 8/2016 

 

Homesienikasvuston tot. 
(suoramikroskopointi),  

ISO 16000-21:2013, suoramikroskopointi  

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Sienten tunnistus, HAGEM Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
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Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 
Acremonium sp. 
aktinomykeetit 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus ochraceus 
Aspergillus restricti -lajiryhmä 
Aspergillus sydowii 
Aspergillus terreus 
Aspergillus ustus 
Aspergillus versicolor 
Botryotrichum sp. 
Chaetomium sp. 

Geomyces sp. 
Eurotium sp 
Exophiala sp. 
Fusarium sp. 
Oidiodendron sp. 
Paecilomyces sp. 
Paecilomyces variotii 
Phialophora sp. 
Phoma sp. (Coelomycetes-sukuryhmä) 
Rhinocladiella sp. 
Scopulariopsis sp. 

Sporobolomyces sp. 
Stachybotrys sp. 
Trichoderma sp. 
Tritirachium sp. 
Ulocladium sp. 
Wallemia sp. 

   
Muut sienet: 
Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

Chrysonilia sp. 
Cladosporium sp. 
Geotrichum sp. 
hiivat 
Mucor sp. 
Mycelia sterilia 
Penicillium sp. 
Rhizopus sp. 

Verticillium sp. 

   
 
 
Yhteyshenkilö Thure Tiina, 010 3913 404, mikrobiologi 

 
 

 
Tiedoksi Kietäväinen Sanni, sanni.kietavainen@sweco.fi;  

Pohjola Sanna, sanna.pohjola@sweco.fi 
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Sweco Asiantuntijapalvelut 

Oy 
  
  
Ilmalanportti 2 Ilmalanportti 2 
00240 HELSINKI 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC  
 Näyte otettu 25.01.2022 Kellonaika  
 Vastaanotettu 27.01.2022 Kellonaika 15.30 
 Tutkimus alkoi 27.01.2022 Näytteenoton 

syy 
Tilaustutkimus 

 Näytteenottaja Lautiainen Tommi 
 Viite Lautiainen Tommi/22502185-014 
 
 

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. 
 
Näytteet on otettu laboratorion pumpuilla. 
Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 
 

Analyysi  TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID) 
Yksikkö µg/m³ 
Menetelmä ISO 16000-6:2021 (Tenax TA) 
Epävarmuus-% 30 
Näyte * 
2194-1, Sisäilma VOC, V1, A-osa 2. krs ATK-työhuone, 22502185-014 10 
2194-2, Sisäilma VOC, V2 C-osa laajennus, luokka 30, 22502185-014 4 
2194-3, Sisäilma VOC, V3, B-osa 1. krs luokka 41, 22502185-014 6 
* = Akkreditoitu menetelmä 

 
Yhteyshenkilö Tiusanen Aleksi, aleksi.tiusanen@metropolilab.fi, insinööri (AMK) 
 
Tiedoksi Fi_200_Laboratorio, fi_200_laboratorio@sweco.fi;  

Lautiainen Tommi, tommi.lautiainen@sweco.fi 
 

 



MetropoliLab Oy

Liite testausselosteeseen 2022-02194-01
Näyte V1, A-osa 2.krs, ATK-työhuone

TVOC tolueenina (Tenax 
TA, C6-C16) TVOC

ug/m3 tunnistettu %
10 81

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
MSD FID

Alifaattiset hiilivedyt yht. <1,0 0
C6-C8 <1,0 0
>C8-C12 <1,0 0
>C12-C16 <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Alkoholit yht. 1.0 1.2 12
2-Etyyli-1-heksanoli 1.0 1.2 12
Butanoli <0,50 <1,0 0
Fenoli <1,7 <1,0 0
Propyleeniglykoli <1,0 0
Bentsyylialkoholi <1,0 0
C9-Alkoholit <1,0 0
Alkoholeja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta

Aromaattiset yht. <2,3 1 10
Bentseeni 0.9 1.1 10
Tolueeni <2,3 <1,0 0
Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0
1,3+1,4-Ksyleeni 0.6 <1,0 0
Styreeni <0,30 <1,0 0
1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0
Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0
1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0
Naftaleeni <0,50 <1,0 0
1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0
Bifenyyli <0,20 <1,0 0
Alkyylibentseenejä muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Esterit yht. 0.4 <1 0
Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0
Butyyliasetaatti 0.4 <1,0 0
Estereitä muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0
TXIB <1,0 <1,0 0
2-Butoksietanoli <1,0 0
2-Fenoksietanoli <1,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 
asetaatti <1,0 0
Glykolieettereitä muita <1,0 0

1/2 2/3/2022



MetropoliLab Oy

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0
Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0
1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0
1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0
Halogenoituja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Karbonyylit yht. <3,1 3.0 29
Heksanaali <1,5 <1,0 0
2-Furankarboksaldehydi <2,7 <1,0 0
Bentsaldehydi <2,3 <1,0 0
Oktanaali <2,3 <1,0 0
Nonanaali <3,1 <1,0 0
Pentanaali <1,0 0
Heptanaali <1,0 0
Dekanaali 1.1 11
Asetofenoni <1,0 0
Karbonyyleja muita 1.9 19

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Orgaaniset hapot yht. <2 17
Etikkahappo <1,0 0
Heksaanihappo <1,0 0
Orgaanisia happoja muita 1.7 17

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Terpeenit yht. <0,8 <1 0
Pineeni <0,20 <1,0 0
Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0
Limoneeni <0,80 <1,0 0
beta-Pineeni <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Muut yhdisteet yht. 1.3 13
Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0
Syklopentasiloksaani, dekametyyli 1.3 13

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina
TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

2/2 2/3/2022



MetropoliLab Oy

Liite testausselosteeseen 2022-02194-02
Näyte V2, C-osa laajennus, luokka 30

TVOC tolueenina (Tenax 
TA, C6-C16) TVOC

ug/m3 tunnistettu %
4 59

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
MSD FID

Alifaattiset hiilivedyt yht. <1,0 0
C6-C8 <1,0 0
>C8-C12 <1,0 0
>C12-C16 <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Alkoholit yht. <1,0 <1 0
2-Etyyli-1-heksanoli <0,60 <1,0 0
Butanoli <0,50 <1,0 0
Fenoli <1,7 <1,0 0
Propyleeniglykoli <1,0 0
Bentsyylialkoholi <1,0 0
C9-Alkoholit <1,0 0
Alkoholeja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta

Aromaattiset yht. <2,3 1 41
Bentseeni <0,80 <1,0 0
Tolueeni <2,3 <1,0 0
Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0
1,3+1,4-Ksyleeni 1.2 1.5 41
Styreeni <0,30 <1,0 0
1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0
Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0
1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0
Naftaleeni <0,50 <1,0 0
1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0
Bifenyyli <0,20 <1,0 0
Alkyylibentseenejä muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Esterit yht. 1.1 <1 18
Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0
Butyyliasetaatti 1.1 0.6 18
Estereitä muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0
TXIB <1,0 <1,0 0
2-Butoksietanoli <1,0 0
2-Fenoksietanoli <1,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 
asetaatti <1,0 0
Glykolieettereitä muita <1,0 0

1/2 2/4/2022



MetropoliLab Oy

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0
Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0
1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0
1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0
Halogenoituja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Karbonyylit yht. <3,1 <1 0
Heksanaali <1,5 <1,0 0
2-Furankarboksaldehydi <2,7 <1,0 0
Bentsaldehydi <2,3 <1,0 0
Oktanaali <2,3 <1,0 0
Nonanaali <3,1 <1,0 0
Pentanaali <1,0 0
Heptanaali <1,0 0
Dekanaali <1,0 0
Asetofenoni <1,0 0
Karbonyyleja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Orgaaniset hapot yht. <2 0
Etikkahappo <1,0 0
Heksaanihappo <1,0 0
Orgaanisia happoja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Terpeenit yht. <0,8 <1 0
Pineeni <0,20 <1,0 0
Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0
Limoneeni <0,80 <1,0 0
beta-Pineeni <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Muut yhdisteet yht. <1 0
Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0
Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina
TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

2/2 2/4/2022



MetropoliLab Oy

Liite testausselosteeseen 2022-02194-03
Näyte V3, B-osa 1.krs, luokka 41

TVOC tolueenina (Tenax 
TA, C6-C16) TVOC

ug/m3 tunnistettu %
6 46

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
MSD FID

Alifaattiset hiilivedyt yht. <1,0 0
C6-C8 <1,0 0
>C8-C12 <1,0 0
>C12-C16 <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Alkoholit yht. 1.2 1.5 26
2-Etyyli-1-heksanoli 1.2 1.5 26
Butanoli <0,50 <1,0 0
Fenoli <1,7 <1,0 0
Propyleeniglykoli <1,0 0
Bentsyylialkoholi <1,0 0
C9-Alkoholit <1,0 0
Alkoholeja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta

Aromaattiset yht. <2,3 <1 0
Bentseeni <0,80 <1,0 0
Tolueeni <2,3 <1,0 0
Etyylibentseeni <0,20 <1,0 0
1,3+1,4-Ksyleeni 0.5 <1,0 0
Styreeni <0,30 <1,0 0
1,2-Ksyleeni <0,30 <1,0 0
Propyylibentseeni <0,10 <1,0 0
1,3,5-Trimetyylibentseeni <0,10 <1,0 0
Naftaleeni <0,50 <1,0 0
1-Metyylinaftaleeni <0,20 <1,0 0
Bifenyyli <0,20 <1,0 0
Alkyylibentseenejä muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Esterit yht. 0.2 <1 0
Etyyliasetaatti <0,10 <1,0 0
Butyyliasetaatti 0.2 <1,0 0
Estereitä muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Glykolieetterit yht. <1,0 <1 0
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri <5,0 <5,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri <5,0 <5,0 0
TXIB <1,0 <1,0 0
2-Butoksietanoli <1,0 0
2-Fenoksietanoli <1,0 0
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri 
asetaatti <1,0 0
Glykolieettereitä muita <1,0 0

1/2 2/3/2022



MetropoliLab Oy

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Halogenoidut yhdisteet yht. <0,2 <1 0
Tetrakloorieteeni <0,20 <1,0 0
1,1,2,2-Tetrakloorietaani <0,10 <1,0 0
1,4-Diklooribentseeni <0,10 <1,0 0
Halogenoituja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Karbonyylit yht. <3,1 1.1 20
Heksanaali <1,5 <1,0 0
2-Furankarboksaldehydi <2,7 <1,0 0
Bentsaldehydi <2,3 <1,0 0
Oktanaali <2,3 <1,0 0
Nonanaali <3,1 <1,0 0
Pentanaali <1,0 0
Heptanaali <1,0 0
Dekanaali <1,0 0
Asetofenoni <1,0 0
Karbonyyleja muita 1.1 20

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Orgaaniset hapot yht. <2 0
Etikkahappo <1,0 0
Heksaanihappo <1,0 0
Orgaanisia happoja muita <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Terpeenit yht. <0,8 <1 0
Pineeni <0,20 <1,0 0
Delta-3-kareeni <0,10 <1,0 0
Limoneeni <0,80 <1,0 0
beta-Pineeni <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina % TVOC:sta
Muut yhdisteet yht. <1 0
Syklotrisiloksaani, heksametyyli <1,0 0
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli <1,0 0
Syklopentasiloksaani, dekametyyli <1,0 0

ug/m3 malliaineena ug/m3 tolueenina
TVOC (C6-C16) ulkopuoliset yhdisteet

2/2 2/3/2022



Parolan yhteiskoulu
Myllytie 33, Parola kerros

22502185-014
LIITE 2.1

KOULUN OSAT JA LUOKKIEN SIJAINNIT

A-osa

B-osa

C-osa

C-osan laajennus

A-osa

MERKINTÖJEN SELITYKSET

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

MR
RAKENNUSMATERIAALINÄYTE,
EI POIKKEAVAA MIKROBIKASVUSTOA

MR
RAKENNUSMATERIAALINÄYTE,
VIITE MIKROBIKASVUSTOSTA

MR RAKENNUSMATERIAALINÄYTE,
MIKROBIKASVUSTOA

PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT

PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUS

V SISÄILMANÄYTE,
HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET

B-osa

laajennus



RA8, alapohja

Parolan yhteiskoulu A-osa ,1960/2000
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.2

PS1

A123

A106

A107

MR11 MR12

RA16, alapohja

Vanha ulkoseinä, lämmöneriste

MR1

Vanha ulkoseinä, lämmöneriste

MR2

MR13

A137

Ulkoseinä, lämmöneriste MR3
Vanhan ulkoseinän tarkastusreikä

Vanhan ulkoseinän tarkastusreikä

Väliseinän tarkastusreikä



Parolan yhteiskoulu A-osa, 2000
Myllytie 33, Parola 2. kerros

22502185-014

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.3

PS2

PS3

PS4
V1

Kuraattori

ATK

Luokka 46 Luokka 45

Luokka 43

Luokka 44

Opettajat

A219 Työtilat

A220

Alapohja, lämmöneriste

MR4
Ulkoseinä, lämmöneriste

MR5

Alapohjarakenteen

tarkastusreikä



Parolan yhteiskoulu B-osa, 2000
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.4

PPK3

PS5

V3

Luokka 41

B106

Luokka 38

B108

Ulkoseinä, lämmöneriste

MR6

Vanha ulkoseinä, lämmöneriste

MR7

Alapohjarakenteen

tarkastusreikä



Parolan yhteiskoulu C-osan laajennus, 1985
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014

JOPO

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.5

PS7

PS6

PS8

PPK1

PPK2

V2

RA9 US
MR14

MR15

MR17MR16

RA10 YP

vesivuotokohta

RA11 US

MR18 MR19

RA12 YP

vesivuotokohta

MR20

MR21

RA13 US/YP

kotelo

RA14 US

vesivuotokohta

MR22

MR23

MR8

Alapohjarakenteen tarkastusreikä



Parolan yhteiskoulu A-osa, käytöstä poistettava 1960
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.6

PS9



Parolan yhteiskoulu A-osa, käytöstä poistettava 1960
Myllytie 33, Parola kellari

22502185-014

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.7

MR24

RA14 MUS



Parolan yhteiskouluBC-osat, käytöstä poistettava 1960/1985
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014

TUTKIMUS- JA NÄYTTEENOTTOPISTEET POHJAKUVISSA

LIITE 2.8

PS11

PS10



Parolan yhteiskoulu
Myllytie 33, Parola

22502185-014
LIITE 3.1

KOULUN OSAT JA LUOKKIEN SIJAINNIT

A-osa

B-osa

C-osa

C-osan laajennus

A-osa

Pintakosteusmittarin näyttämä
lattiassa alle 70

Pintakosteusmittarin näyttämä
lattiassa 70 – 90

Pintakosteusmittarin näyttämä
seinässä alle 60

Pintakosteusmittarin näyttämä
seinässä 60 – 80

Pintakosteusmittarin näyttämä
lattiassa yli 90

Pintakosteusmittarin näyttämä
seinässä yli 80

MB = maalattu betoni/betoni
LA = laminaatti
MM = muovimatto
KL= keraaminen laatta
LI = linoleumi

K KOSTEUSMITTAUS, ERISTETILAN KOSTEUS

VK VIILTOKOSTEUSMITTAUS

MERKINTÖJEN SELITYKSET

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

x Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRRAN SUUNTA,
HETKELLINEN MITTAUS

Kosteuskartoitus kohdistettiin pääosin käyttöön jääviin tiloihin.



Parolan yhteiskoulu A-osa ,1960/2000
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 3.2

MM
85-95

MM 60-70MM 60-70MM
60-70

MM
60-70

VL 60-70

V
L 60-70

MM 70-75
KL 70-80

VL 70-80

MM 70-80

JM 60-70

MM 60-70

8 Pa15 Pa

3 Pa

5 Pa

6 Pa

-3-3 Pa 3 Pa
1-3 Pa

VK1
60%

K2
58%

5 Pa

5 Pa 5 Pa

K1
44%

A137

A106

A112

Halkeamia/liikuntasauma
seinärakenteiden
liittymissä

5 Pa

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

Kuntosalin katossa akustiikkalevytys, jonka pinta rikki monin paikoin.
Avoimia mineraalivillapintoja, joista voi irrota kuituja sisäilmaan.

Tilan muovimatto kulunut ja kolhuinen.

Lasketun katon yläpuolella vanhaa liikuntasalin
ulkoseinärakennetta ei ole rapattu tai maalattu.
Rakenne ei todennäköisesti ole näiltä osin ilmatiivis.

A107

Pukuhuonetiloissa halkeamia ulkoseinillä ja yläpohjan liittymissä useassa tilassa.
Käytävässä halkeamia väliseinän ja pilarin liittymässä.

Alakattolevytys
aaltoilee, kiinnitys?



Parolan yhteiskoulu A-osa, 2000
Myllytie 33, Parola 2. kerros

22502185-014
LIITE 3.3

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

VK2
77%

LI 60-70

LI 60-70

LI 60-70LI 60-70

MM  50-60

MM  50-60

MM  50-60

MM  50-60

MM  50-60

VL  50-60

VL  80-100

VL  50-60

VL  50-60

VL  50-60

K4
30%

Kosteus-/valumajälkiä ulkoseinällä, korkealla
ikkunan alapuolella (kolmas ruutu vasemmalta).

Halkeamia lattiassa ja väliseinässä pilarilinjalla.

Alapuolella väestönsuoja

Akustiikkalevyjen alla
ontelolaattojen saumat on
ummessa.

Portaikon ja opettajien työtilan
alueella betonielementtien
sisäpinnoilla, pilarien ja palkkien
liittymissä ja muurattujen väliseinien
pinnoilla halkeamia.

Väliseinässä (muurattu) halkeamia.



Parolan yhteiskoulu B-osa, 2000
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 3.4

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

MM 70-80

MM 75-85
MM 75-85

MM 75-85

MM
75-85

VL 75-85

VL 80-90

MM 75-85VL 75-85

VK3
64%

2 Pa

4 Pa
POISTUVAT
TILAT (B-OSA)
YLIPAINEINEN

K3
28%

Kahden luokan sisäpinnoilla (betoni) halkeamia.



Parolan yhteiskoulu C-osan laajennus, 1985
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 3.5

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

JOPO

VK4
73%

VL 75-80

VL 75-85

VL 75-85

VL 75-85

VL 75-85
VL 80-90

VL 65-75

KL
70-80

MM 65-75MM 65-75

MM 60-70

MM 60-70

MM 60-70

MM
60-70

M
M

 6
0-

70

VL 75-85

VL 75-85KL 60-70

K
L 

60
-7

0

MM 80-85
VL 80-90(95)

MM 70-80
2 Pa

4 Pa
Kosteusjälkiä tilan katossa ja
ulkoseinällä. Tutkimusten aikaan
oli havaittu kattovuoto, jonka
aikana vettä oli valunut ikkunoiden
väliin ja ulkoseinän sisään.

Kosteusjälkiä tilan katossa

Vesikatolla räystäsalueella ja
julkisivulla syöksytorvien
ympäristössä runsaasti jäätä.Tilat ylipaineisia.

Ikkunan välissä sahanpurua.

3 Pa

Rakenteet liikkuneet
(levysaumat auki)

Halkeamaa lattiassa.
Käytävän kattoikkunoissa paikoin
vanhoja vesivuotojälkiä

90-100



Parolan yhteiskoulu A-osa, käytöstä poistettava 1960
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 3.6

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

Mikrobiperäinen haju tilassa

5 Pa

-3…3 Pa 3 Pa

Pystysuuntainen halkeama

Liikuntasali A137 ylipaineinen
ympäristöönsä nähden



Parolan yhteiskoulu A-osa, käytöstä poistettava 1960
Myllytie 33, Parola kellari

22502185-014
LIITE 3.7

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

Kellaritiloissa erittäin voimakkaita
viemäriperäisiä hajuja (käytöstä poistetut
opetustilat ja märkätilat)



Parolan yhteiskoulu BC-osat, käytöstä poistettava 1960
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 3.8

KOSTEUSKARTOITUS JA HAVAINNOT 24.-26.1.2022

2 Pa

2 Pa

4-5 Pa

Käytäväalueella paikoin mikrobiperäinen
haju. Hajua aistittiin luiskan alueella
väliseinien sisältä / väliseinien kautta.

Tunkkainen haju tilassa



ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE
(luokka 33, musiikki)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

Alapohjan ja ulkoseinärakenteen liittymä

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.20211. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja XRS9012 –analysaattorilaitteella.
Tila alipaineistettiin Blowerdoor -alipaineistimella. Tutkittu tila oli kokeen aikana
n.10 Pa alipaineinen eristetilaan nähden. Normaalin ilmanvaihdon
vaikutuksesta paine-eroa ei ollut sisäilman ja alapohjan eristevälin välillä.

1

1

LIITE 4.1

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Rakennetyyppi vastasi lähtötietoja
- Tutkimusreiästä ei aistittu poikkeavia hajuja



ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE
(luokka 41)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.2021 TOLA1. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja
XRS9012 -analysaattorilaitteella Tila
alipaineistettiin Blowerdoor -alipaineistimella.
Tutkittu tila oli kokeen aikana n. 0 Pa alipaineinen
eristetilaan nähden. Normaalin ilmanvaihdon
olosuhteissa alipaineisuus oli 3 Pa.

1

Pilari-alapohja liittymä

1

LIITE 4.2

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Rakenne: muovimatto, betonilaatta 100 mm, styrox 50 mm
- Eristetilasta ei aistittu poikkeavia hajuja



ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE
(luokka 41)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

Halkeama

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.2021 TOLA1. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja
XRS9012 –analysaattorilaitteella. Tila alipaineistettiin Blowerdoor -
alipaineistimella. Tutkittu tila oli kokeen aikana n. 10 Pa alipaineinen
eristetilaan nähden.
Normaalin ilmanvaihdon olosuhteissa tila oli noin 5 Pa alipaineinen.

2

3

Ikkunasyvennys

Patterin kannake

Alapohjan ja ulkoseinärakenteen liittymä

12

3

4

4

2

3

1

LIITE 4.3

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Eristetilasta ei aistittu poikkeavia hajuja
- Otettiin materiaalinäyte lämmöneristeestä tutkimusreiän kautta



VANHAN ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE
(luokkien 15 ja 41 väliseinä)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN (vanhalta
puolelta, luokasta 15)

1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

Pilari-alapohja liittymä

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.2021 TOLA1. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja XRS9012 –
analysaattorilaitteella. Tila alipaineistettiin Blowerdoor -alipaineistimella.
Tutkittu tila oli kokeen aikana n. 9-10 Pa alipaineinen eristetilaan
nähden. Normaaliolosuhteissa alipaineisuus oli 2-5 Pa.

1 1

1

1

LIITE 4.4

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Vanhan ulkoseinän eristetilasta ei aistittu poikkeavia hajuja
- Otettiin materiaalinäyte lämmöneristeestä tutkimusreiän kautta



ALAPOHJAN MERKKIAINEKOE
(kuraattorin tila)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

EI ILMAVUOTOHAVAINTOJA

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.20212. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja XRS9012 –analysaattorilaitteella.
Tila alipaineistettiin Blowerdoor -alipaineistimella.
Tutkittu tila oli kokeen aikana n.10 Pa alipaineinen eristetilaan nähden.

LIITE 4.5

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Rakenteesta ei aistittu poikkeavia hajuja
- Otettiin materiaalinäyte lämmöneristeestä



ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE
(kuraattori)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

Ikkunasyvennys, nurkka

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.20212. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja XRS9012 –analysaattorilaitteella.
Tila alipaineistettiin Blowerdoor -alipaineistimella. Tutkittu tila oli kokeen aikana

n. 10 Pa alipaineinen eristetilaan nähden. Normaalin ilmanvaihdon olosuhteissa
tila oli lievästi ylipaineinen ulkoseinään nähden.

2 Ikkunarakenteen ja ulkoseinän liittymä

1 1

2
2

1

2

LIITE 4.6

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Rakenteesta ei aistittu poikkeavia hajuja
- Otettiin materiaalinäyte lämmöneristeestä



VANHAN ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE
(käytävä A107)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

Vaurio rappauksessa

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.20211. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja XRS9012 -
analysaattorilaitteella Tila tutkittiin normaaliolosuhteissa.
Tutkittu tila oli kokeen aikana n. 5Pa alipaineinen eristetilaan
nähden. Vanha liikuntasali on ylipaineistettu ilmanvaihdolla.

2 Alapohja-pilari liittymä

1

2

1

2

LIITE 4.7

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Rakenteesta aistittiin erittäin voimakas mikrobiperäinen haju.
- Otettiin materiaalinäytteet lämmöneristeestä kahdesta kohtaa käytävästä.
- Alaslasketun katon yläpuolella käytävän seinää ei ole rapattu ja maalattu.

A107



ULKOSEINÄN MERKKIAINEKOE
(A123)

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEEN ERISTETILAAN1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

HAVAITTU ILMAVUOTO

Halkeama

22502185-014

Myllytie 33, Parola
Parolan yhteiskoulu

26.1.20221. kerros

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja XRS9012 -analysaattorilaitteella.
Tila tutkittiin normaalin ilmanvaihdon olosuhteissa, tila oli voimakkaasti alipaineinen.
Tutkittu tila oli kokeen aikana n. 20 Pa alipaineinen rakenteeseen nähden.

2 Ikkunarakenteen ja ulkoseinän liittymä

1
2

1

2

LIITE 4.8

Muita havaintoja kokeen aikana:
- Rakenne: maali, 70 mm betoni, 150 mm mineraalivilla, julkisivu
- Rakenteesta ei aistittu poikkeavia hajuja.
- Otettiin materiaalinäyte ulkoseinän lämmöneristeestä.



Parolan yhteiskoulu
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.1

PAINE-EROSEURANNAN MITTAUSPISTEET

A-osa

B-osa

C-osa

C-osan laajennus

A-osa

PS1
PS2

PS3

PS4

PS5

PS7
PS6

PS8

PS9

PS11

PS10



Parolan yhteiskoulu Opettajan pukuhuone A123
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.2

PS1

Sähkökatkos
mahdollisesti
vaikuttanut
IV-koneen
toimintaan.



Parolan yhteiskoulu Luokka 46
Myllytie 33, Parola 2. kerros

22502185-014
LIITE 5.3

PS2



Parolan yhteiskoulu Opettajien huone
Myllytie 33, Parola 2. kerros

22502185-014
LIITE 5.4

PS3

Sähkökatkos



Parolan yhteiskoulu Kuraattorin työtila
Myllytie 33, Parola 2. kerros

22502185-014
LIITE 5.5

PS4

Sähkökatkos



Parolan yhteiskoulu Luokka 38
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.6

PS5



Parolan yhteiskoulu Tekstiilityö
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.7

PS6



Parolan yhteiskoulu Tekninen työ
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.8

PS7



Parolan yhteiskoulu Luokka 36
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.9

PS8

Sähkökatkos



Parolan yhteiskoulu Kotitalous
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.10

PS9



Parolan yhteiskoulu
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.11

PS10

Sähkökatkos



Parolan yhteiskoulu
Myllytie 33, Parola 1. kerros

22502185-014
LIITE 5.12

PS11

Sähkökatkos
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PAROLAN YHTEISKOULU

1 JOHDANTO

1.1.1 KUNTOARVION KOHDE

Tutkimuskohde Parolan Yhteiskoulu
Myllytie 33
13720 Parola

1.1.2 SUORITUSAIKA

Kohdekierrokset suoritettiin 24.01.2022

1.1.3 TILAAJA, VASTUUHENKILÖT

Tilaaja: Hattulan kunta
Mika Huuhtanen
mika.huuhtanen@hattula.fi
p.0503576624

1.1.4 KUNTOARVIOIJA

- IV-tekniset selvitykset DI Pekka Tyrylahti

1.1.5 RAPORTIN SISÄLTÖ JA TULKINTAOHJE

Kuntoarvio on tehty soveltaen voimassa olevien RT/KH/LVI ohjekortteja:

- RT 10309 Toimitilakiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje
- RT 18-11086 / LVI 01-10510/ KH 90-00501 Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio,

kuntoarvioijan ohje, korvattu 9/2019 Ohjeella RT 10309
- RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio
- RT 18-11061/ KH 90-00495 / LVI 01-10487 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan

määräytyminen.
- RT 18-10922 / LVI 01-10424 / KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kun-

nossapitojaksot.

Kuntoarvioraportissa on esitetty kunkin pääjärjestelmänimikkeen kuntoluokka. Luokittelu on
kuntoarvioijan näkemys rakennusosan yleisestä kunnosta. Käytetyt kuntoluokat ovat RT
18-11061/ KH 90-00495 / LVI 01-10487 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytymi-
nen ohjeen mukaisesti seuraavat:

1 = heikko, uusitaan 1-5 vuoden kuluessa
2 = välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6-10 vuoden
      kuluessa
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
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Kuntoarviossa on käytetty teknisinä käyttöikinä ohjeen RT 18-10922 / LVI 01-10424 / KH
90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -mukaisia teknisiä käyttöikiä
ja huoltovälejä.

Kuntoarvion tulosten esittely noudattaa seuraavaa esitysjärjestystä:

1.   Kuvataan lyhyesti järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet.

2.   Käsitellään nykytilanne ja todetaan kohteessa tehdyt havainnot.

3.   Annetaan kunnossapito- ja korjaustoimenpide-ehdotukset.
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2 YHTEENVETO

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa alkuperäisillä
A-, B-, ja C-alueilla lukuun ottamatta TK09 A-osan luokkien ilmanvaihtokonetta vuodelta
1980, sekä yksittäisiä komponentteja, jotka on esitetty otsikkokohtaisissa kohdissa.

IV-konehuoneissa sijaitsevat ilmanvaihtokoneet lukuun ottamatta TK09 tuloilmakonetta on
uusittu koko koulurakennuksen osalta vuosina 1999-2000 ja ovat hyvässä kunnossa.

Tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita on lisätty 4 kpl vuonna 2020

 A-osan nuorisotilan kahvioon

 A-osan nuorisotilan aulaan

 Uuden v. 2000 rakennetun osan kuraattorin huoneeseen

 C-osan kotitalousluokkaan 21.

Kaikki loput koneet sijaitsevat erillisissä IV-konehuoneissa ja erillispoistot vesikatolla.

Kohdekäynnillä havaittiin paikoittain yksittäisten komponenttien vikoja, esimerkiksi löysällä
olevia hihnoja ja takaiskuventtiilin kulumaa. TK04 osalta havaittiin poistopuhaltimen pysäy-
tyksen yhteydessä, ettei tulo- ja poistopuhaltimet seuraa toisiaan eli eivät sammu toisen
sammuessa, mikä aiheuttaa toisen puhaltimen vikaantumistilanteessa painesuhdeongel-
mia. Toista puhallinta seuraava ominaisuus suositellaan lisättäväksi kaikkiin ilmanvaihtoko-
neisiin.

IV-järjestelmätasolla A-osan luokkien ilmanvaihtokoneen TK09 sekä puutyöluokkien kohde-
poistojen vuonna 1980 asennettujen puhaltiminen kunto on tyydyttävä. Huonosta säästä
johtuen katolla olevien huippuimureiden kuntoa ei päästy kartoittamaan. Huoltohenkilö-
haastattelujen ja valokuvien perusteella huippuimurit on uusittu vuonna 2000.

Ilmanvaihtokoneiden energiataloudellisuus on hyvällä tasolla lukuun ottamatta A-osan luok-
kien konetta, jossa ei ole lämmöntalteenottoa. IV-koneluettelo on koottu taulukkoon 1.

Ilmanvaihtojärjestelmät TK01-TK09 sekä WC-poistot on liitetty rakennusautomaatiojärjes-
telmään. Automaatiojärjestelmään suositellaan lisättäväksi loput ilmanvaihtokoneet sekä
kunkin konetunnuksen palvelualueet, jotka puuttuivat jokaisen IV-koneen osalta.

Rakennusautomaatiojärjestelmä on teknisen käyttöikänsä päässä, eikä nykyiseen Win-
dows 7 -käyttöjärjestelmään saa enää päivitystä.  Automaatiojärjestelmän vikatilanteesta
kulkeutuu hälytykset päivystykseen.

Puutyöluokan tilat olivat paine-eromittausten perusteella ylipaineisia ja on epäilys, ettei
TK08 ilmanvaihtojärjestelmä toimi automaatiojärjestelmän alkuperäisen tarkoituksen mu-
kaisesti. Kts. kohta 3.1.6 ja kuva 3.

Tuloilmanvaihtokanaviston päätelaitteiden ja äänenvaimentimien vaimennusmateriaalina
on käytetty pääosin mineraalivillaa, minkä on todettu suojaamattomana heikentävän sisäil-
man laatua ja aiheuttavan ärsytysvaikutusta.
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Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmillä TK01-TK08 on 5 vuotta teknistä käyttöikää jäljellä.
IV-kone TK09 (A-osan luokat) on teknisen käyttöikänsä päässä.   Suositellaan vuonna
2000 uusittujen IV-koneiden TK01-TK09 osalta vähintään pumppujen ja puhaltimien uusi-
mista lähivuosina kaikilta osin. Käytöstä pois jäävät A-, B- ja C-osat tulee tarkastella erik-
seen ja huolehtia että käytöstä poistetut tilat ovat lievästi alipaineisia ja tiloissa on riittävä
ylläpitoilmanvaihto, esimerkiksi puoliteholla käymällä.

Puhaltimet suositellaan uusittavaksi EC-moottorilla varustetuilla puhaltimilla ja pumput taa-
juusmuuttajapumpuilla.

Ilmanvaihtokoneiden komponenttien (hihnavetoiset puhaltimet, pumput, LTO-laitteistot) uu-
siminen parantaa ilmanvaihdon osalta energiatehokkuutta ja tuo sähkö- ja lämmitysener-
gian osalta kustannussäästöjä.

Myös suurin osa nykyisistä ilmanottosäleiköistä on teknisen käyttöikänsä päässä. Nykyiset
TK01-TK09 koneiden ulkoilmasäleiköt ovat teknisen käyttöikänsä päässä, eikä niitä ole va-
rustettu lumisuojilla. Haastattelujen perusteella lumi pääsee säleistä läpi ulkoilmakammioon
ja aina suodattimille asti. Erityisesti TK04 ulkosäleiköstä pääsee ulkoilmakammioon joka
talvi lunta, mikä saattaa aiheuttaa sisätiloissa kosteusriskin.

Luokkien tuloilman päätelaitteita on uusittu ja jatkettu luokkien perälle osassa tiloja ja vaih-
dettu päätelaitteet suunnattaviin, dacron-materiaalilla varustettuihin päätelaitteisiin. Suu-
ressa osassa ilma puhalletaan edelleen seinästä ja äänenvaimennusmateriaalina on mine-
raalivillaa, mikä ei ole ilmanjaollisesti eikä sisäilman kannalta paras ratkaisu.

Kohteesta ei löydy ilmanvaihtopiirustuksia, eikä A-, B- ja C-osien koneisiin TK04-TK09 ole
päivitetty oikeita valvomoalakeskuksessa näkyviä tunnuksia, eikä esimerkiksi TK09 ko-
neesta löydy tyyppikilpeä eikä merkintää koneen tiedoista. Tällöin kohteen ilmanvaihtojär-
jestelmien ylläpito- ja korjaustöitä on haasteellista toteuttaa sillä ainoastaan huoltohenkilö
tietää, mikä on kunkin ilmanvaihtokoneen oikea tunnus ja palvelualue.

Suositellaan kohteen ilmanvaihtojärjestelmien suunnitelmien ajantasaistamista käyttöön
jäävien alueiden osalta, ja käytöstä poistuvien alueiden osalta vähintään palvelualuekartto-
jen laadintaa. Vesikattokuvaan suositellaan lisättäväksi kaikki ilmanvaihtolaitteistot.

Tarkempi PTS-ehdotus kustannusarvioineen on esitettynä kohdassa 3 ja erillisessä PTS-
taulukossa.

2.1 VANHOJEN TILOJEN KÄYTÖSTÄ POISTUMINEN JA ILMAVIRTOJEN
SÄÄTÖ

Lähtötietojen mukaan tarkoituksena on poistaa käytöstä vanhat A-, B-, ja C-osien luokkati-
lat. A-osalla sijaitseva vanha liikuntasali jää käyttöön.   A-osalla suositellaan vanhan osan
luokkien alueen säätämistä alipaineiseksi ja lisättäväksi paine-eromittaukset vanhan ja uu-
den tilan välille. Mittauspaikat on esitetty pohjakuvin havainnollistetuissa valokuvissa 26-
28.

Uuden osan IV-koneelle TK07 suositellaan lisättäväksi nykyisten hintavetoisten puhaltimien
tilalle EC-puhaltimet mitkä reagoisivat heti poistoilman vähentämisellä, mikäli käyttöön
jäävä alue on alipaineinen käytöstä poistuvien A-, B- ja C-osiin verrattuna. Käytöstä
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poistuvan osan ilmanvaihtokoneisto TK05 suositellaan poistettavaksi käytöstä. Käytöstä
poistuvien A-, B- ja C-osien osalta arvioidaan, että WC-poistoilmanvaihdolla alipaineistami-
nen riittää eli sillä saadaan 0,35 l/s m2 ilmanvaihto, mitä yleisesti pidetään käyttöajan ulko-
puolisen ilmavirran vähimmäisarvona (arvio tehty WC-tilojen lukumäärän perusteella).

Tarkat pinta-alat ja ilmavirtatiedot tulee kartoittaa, sekä varmistaa riittävä alipaineisuus, mi-
käli käytöstä poistuvaa WC-poistoilmanvaihtoa halutaan käyttää puolella teholla energian-
kulutuksen minimoimiseksi.

Kohdekäynnin ja haastattelujen perusteella kaikki 1980-vuoden suunnitelmissa esitetyt rai-
tisilmaventtiilit olisi tilkitty, mutta tämä tulisi varmistaa säätötöiden yhteydessä, kuvat 30-31.

Käyttöön jäävien ja käytöstä poistettavien tilojen välille olisi suositeltavaa järjestää paine-
suhteiden jatkuva seuranta. Poikkeustilanteissa paine-eromittausjärjestelmästä tulisi kul-
keutua hälytykset ilmanvaihtokoneille ja tarvittaessa GSM-hälytyksenä huoltohenkilöstölle,
millä varmistetaan, että painesuhteet pysyvät hallittuina ja ilma virtaa käytöstä poistettujen
osien suuntaan.
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3 EHDOTUS KIINTEISTÖN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMAKSI
(PTS-EHDOTUS)

Peruskorjaus on ajankohtainen seuraavan PTS-kauden 2022-2030 aikana.

Suuremmat tulevat korjaustarpeet kustannusarvioineen(alv 0 %) listattuna alle:

- Käyttöön jäävän alueiden ilmanvaihtokoneiden komponenttien uusiminen
(2000-luvun osan ja vanhan liikuntasalin puhaltimet, pumput, kenttälaitteet),
150 000 €

- Huippuimureiden uusiminen vesikatolla, 45 000 €

- Mineraalivillapohjaisten tuloilman päätelaitteiden ja
äänenvaimentimien vaihtaminen (80-luvun osa) TK07-TK08, 40 000 €

- Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus, 100 000 €

- Raitisilmasäleikköjen uusiminen lumisuojilla, 25 000 €

- 2000-luvun osan hihnavetoisten puhaltimien TK01-TK03 uusiminen
EC-moottoreilla, 50 000 €

- Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö 5 vuoden välein, 20 000 €

Toimenpiteiden aikataulutus riippuu kiinteistön tulevaisuuden suunnitelmista.
Kaikki toimenpiteet on suositeltava tehdä lähivuosina, mikäli kyseisillä alueilla on toimintaa
jatkossa.

PTS-ehdotus perustuu ilmanvaihtojärjestelmien arvioituun ikään, aistinvaraisiin havaintoi-
hin sekä tekniseen käyttöikään.

PTS ei sisällä normaaleja huoltotoimenpiteitä.

3.1 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT

3.1.1 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT YLEISESTI

Kaikilla rakennusosilla on tilakohtainen tulo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla, lukuun
ottamatta puutyö- ja kotitalousluokkien ilmanvaihtokonetta TK08 sekä alkuperäisen A-osan
luokkien ilmanvaihtokonetta TK05, jossa ei ole lämmöntalteenottoa.

Rakennuksen suuret IV-konehuoneissa sijaitsevat ilmanvaihtokoneet ovat vuosilta 1999-
2000 lukuun ottamatta A-osan luokkien ilmanvaihtokonetta TK09.

Yksittäisiä ilmanvaihtokoneita on lisätty mm nuorisotilaan, kuraattorin huoneeseen, kotita-
lousluokkaan sekä kuntosalille. Kyseisillä ilmanvaihtolaitteilla ei ole tunnuskilpiä, ei teknisiä
tietoja näkyvillä eikä koneita ole liitetty rakennusautomaatiojärjestelmään, kts kohta 3.1.6.

Suurten ilmanvaihtokoneiden TK01-TK09 toiminta ja käyntiajat on esitetty valvomoalakes-
kuksessa. Palvelualueita ei ole erikseen mainittu, mitkä suositellaan lisättäväksi. Lisäksi il-
manvaihtokoneet käyvät käsikäytöllä ympäri vuorokauden joka päivä.
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Ilmanvaihtokoneissa on pääosin EU7 suodatustaso, mikä on käyttötarkoitukseen nähden
riittävä. Erillispoistopuhaltimet mm. sosiaalitiloissa ja puutyöluokissa ovat katolla sijaitsevia
huippuimureita ja kanavapuhaltimia.

Tulo-poistokoneiden suodattimet vaihdetaan 6kk välein huolto-ohjelman yhteydessä.

Rakennuksen raitisilmasäleiköt ovat alkuperäisiä, eikä niissä ole lumilippaa eikä -suojaa.
Haastattelun perusteella ilmanvaihtokoneisiin on päässyt sateisella säällä vettä (kuva 6).
Raitisilmasäleiköt voisi korvata lumisuojalla.

Vuonna 2000 saneerattujen ilmanvaihtokoneiden komponenteilla on teknistä käyttöikää jäl-
jellä noin 5-10 vuotta, jonka jälkeen nämä tulisi uusia. Erityisesti puhaltimien ja lämmöntal-
teenottokomponenttien päivitys ja lisäys olisi syytä suunnitella ja toteuttaa, mikäli rakennuk-
sella todetaan olevan käyttövuosia jäljellä.

Kuntoluokka:

- KL2, välttävä, (Vanha 1960-luvun A-osan luokkien ilmanvaihtokone TK09)

 Ilmanvaihtokoneessa ei ole esitetty teknisiä tietoja eikä tunnuksia, eikä IV-
koneessa ei ole lämmöntalteenottoa. Kyseinen alue jää tulevaisuudessa pois käy-
töstä.

- KL3 tyydyttävä(v. 2000 rakennetut ja saneeratut osat).

 Käyttöön jäävien rakennuksen osien ilmanvaihtokoneiden puhaltimet suositellaan
vaihdettavaksi EC-moottoroituihin puhaltimiin. Loput komponentit suositellaan vaih-
dettavaksi vuonna 2030.

3.1.2 KANAVISTO

Yleisten tilojen kanavisto on pääosin pyöreää tai kantikasta kierresaumalla valmistettua
peltikanavaa. Ahjon, vetokaappien, sekä kotitalousluokkien ilmanvaihtokanavistot on tehty
asianmukaisilla kanavamateriaaleilla.

Ilmanvaihtokanaviston säätö on tehty osiin rakennusta vuosina 2015 ja 2017. Kohteessa
havaittiin paikoitellen likaisia poistokanavistoja, sekä irrotettuja venttiileitä, minkä perus-
teella ilmanvaihtojärjestelmän epäillään olevan paikoin epätasapainossa.

Kuntoluokka: KL3 tyydyttävä.

3.1.3 ERISTYKSET

Ullakolla kulkevat kanavat oli lämmöneristetty riittävästi tarkastelluilta osin.  Vesikatolle
nousevat poistokanavistot, kuten radonpoisto, on eristetty mineraalivillalla. Yleisissä tiloissa
olevien ilmanvaihtokoneiden lämmöneristykset on tehty asianmukaisesti (kuva 15).

Kuntoluokka: KL4 hyvä.
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3.1.4 TULO- JA POISTOELIMET

Tulo- ja poistokanavissa on käytetty säleikköjä, venttiilejä sekä tuloilmahajottajia.

Osissa luokista tuloilman päätelaitteet puhaltavat seinästä säleikköratkaisulla, osassa tu-
loilmahajottaja on viety huoneen perälle.

Alkuperäisen ja 80-luvulla rakennettujen osien tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoiden
vaimennusmateriaalina on käytetty todennäköisesti 80-luvun tavan mukaisesti mineraalivil-
laa, minkä on todettu yleisesti heikentävän sisäilman laatua ja aiheuttavan ärsytysoireita.
Myös 1980-luvun osalla äänenvaimentimissa on käytetty mineraalivillaa vaimennusmateri-
aalina.

Mineraalivillaiset tuloilman päätelaitteet sekä äänenvaimentimet suositellaan poistettavaksi
ja korvattavaksi esim. dacronilla varustettuihin tuloilman päätelaitteisiin/äänenvaimentimiin
käyttöön jääviltä osilta.

Puu- metallityö- ja kemianluokissa on asianmukaiset kohdepoistolaitteistot.

Kuntoluokka: KL2 välttävä.

3.1.5 PIIRUSTUKSET

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistoista oli käyttävissä 1980-luvun alkupuolen tasokuvat ja sa-
man aikakauden IV-kojeluettelot. Muilta osin ilmanvaihtosuunnitelmia ei ollut saatavilla.

Ajantasaiset suunnitelma-asiakirjat helpottaisivat korjausten toteutumista ja mahdollistaisi-
vat kiinteistön hallittua ylläpitoa.

3.1.6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

Ilmanvaihtojärjestelmää ei ole kaikilta osin liitetty rakennusautomaatioon. Valvomokeskuk-
sena toimii Fidelix FX2030A versio 11.50.12, missä on esitetty ilmanvaihtokoneet TK01-
TK09 sekä poistopuhaltimet PF2 ja PF3.

Lisäksi ilmanvaihtokonehuoneiden edustalla toimii kaksi alakeskusta, AK1 ja AK2,
kts. pohjapiirustus.

Kaikki ilmanvaihtokoneet on asetettu käsikäytöllä täydelle teholle vuonna 2019. Käyntiajat
on esitetty taulukossa 1, mutta hidas-nopea vaihtelut eivät ole olleet käytössä vuoden 2019
jälkeen.

Lisäksi esimerkiksi puutyöluokan TK08 tulopuhallin toiminta ei seuraa kohdepoistojen
toimintaa, vaan käy täydellä 100 % teholla kohdepoistojen toiminnasta riippumatta. Tällöin
puutyötila on ylipaineinen kohdepoistojen ollessa pois käytöstä. Rakenne- ja
sisäilmatutkimusten yhteydessä tehdyn paine-eroseurannan tuloksien mukaan teknisen
työn opetustilojen alue oli ajoittain ylipaineinen. Teknisen työn luokkien ilmanvaihdon
toiminta tulee suunnitella kokonaisuutena yhteistyössä rakennusautomaatio- ja
ilmanvaihtourakoitsijan kanssa, mikäli tilojen käyttöä jatketaan.

Ilmanvaihtokoneilla ei ole etävalvontaa eikä Windows 7 -käyttöjärjestelmään saa enää la-
dattua uusia päivityksiä. Valvomosta puuttuu erillispoistoja, vuonna 2020 asennetut
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ilmanvaihtokoneet sekä kaikkien ilmanvaihtokoneiden palvelualuetiedot. Nämä suositellaan
lisättäväksi RAU-saneerauksen yhteydessä.

Kuntoluokka: KL3 Tyydyttävä (ja puutteellinen). Suositellaan rakennusautomaatiojär-
jestelmän saneerausta 5 vuoden sisällä ja uuden järjestelmän laatimista vähintään siten,
että kaikki ilmanvaihtokoneet varustettaisiin tunnuksilla ja ne löytyisivät valvomosta sel-
keine palvelualuetietoineen.
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Taulukko 1. Ilmanvaihtokoneet koottuna

IV-kone Palvelualue Ilmavirta LTO Vuosiluku Taajuusmuuttaja Käyntiajat

TK01 Luokat, 2000 luvun osa +2,28  m3/s Kiekko 2000 On Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK01-PP1 Luokat, 2000 luvun osa -1,87 m3/s Kiekko 2000 On Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK01-PP2 Sosiaalitilat -0,75 m3/s Ei 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK01-PP3 Sosiaalitilat -0,14 m3/s Ei 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK01-PP4 Vetokaappi B110 -0,14 m3/s Ei 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK01-PP5 Vetokaappi B110 -0,4 m3/s Ei 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK01-PP6 Myrkkykaappi -0,1 m3/s Ei 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK02 Juhlasali, uusi +2,00 m3/s Kiekko 2000 On Ma-Pe 04-23, La-su 06-23

TK02-PP1 Juhlasali, uusi -1,97 m3/s Kiekko 2000 On Ma-Pe 04-23, La-su 06-23

TK03 Pukuhuoneet, tuloilmakone +2,06 m3/s Ei 2000 On Ma-Pe 04-23, La-su 07-22

TK04 Luokat, BC-osa, vanha puoli +4,4 / -4,3 m3/s Kiekko 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 05-21

TK05
Kotitalousluokka 1, vanha
puoli

+1,32 / -1,00 m3/s Ei 2000 Ei Ma-Pe 04-21, La-su 07-11,17-20

TK06 Juhlasali, vanha +2,34 / -2,33 m3/s Ristivirta 2000 Ei Ma-Pe 04-23, La-su 06-23

TK07 Luokat C-osa uusi puoli +1,6 / -1,5 m3/s Glykoli-LTO 2000 Ei Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

TK08 Puutyöluokka, kuvaamataito +1,54 m3/s On 2000 On Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

TK08-PF1 Puutyöluokka, luokat -? m3/s Ei 2000 On Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-21

TK08-PF2 Puutyöluokka, hitsaus -? m3/s Ei 2001 On Lisä-aikapainike

TK08-PF3 Puutyöluokka, ahjon poisto -? m3/s Ei 2002 On Lisä-aikapainike

TK08-PF4
Puutyöluokka, tekninen
piirustus

-? m3/s Ei 2003 On Lisä-aikapainike

TK08-PF5 Puutyöluokka, kuumakäsittely -? m3/s Ei 2004 On Lisä-aikapainike

TK08-PF6 Puutyöluokka, maalaus -? m3/s Ei 2005 On Lisä-aikapainike

TK08-PF7 Puutyöluokka, vetokaappi -? m3/s Ei 2006 On Lisä-aikapainike

TK09
A-osa luokat, tuloilmakone,
vanha

+0,24 m3/s Ei 1980 Ei Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

IVK1, ei
tunnusta

Kuntosali, A-osa +- 0,220 m3/s Ristivirta 2000 Ei Käynnispainike kuntosalilla

Aula, ei
tunnusta

Nuorisotilan aula +- 0,5 m3/s arvio Ristivirta 2021 Ei Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

Kahvio, ei
tunnusta

Nuorisotilan kahvio +- 0,5 m3/s arvio Ristivirta 2021 Ei Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

Kuraattori,
ei tunnusta

Kuraattori +- 0,3 m3/s arvio Ristivirta 2021 Ei Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

Luokka 21,
ei tunnusta

Kotitalousluokka 21, vanha
puoli

+- 0,3 m3/s arvio Ei 2020 Ei Ma-Pe 04-22, La-su 07-11,17-20

PF03 WC-ryhmä ei tiedossa - 0,5 m3/s arvio EI 2000 Ei Ma-Pe 05-17, La-su 06-17

PF04 WC-ryhmä ei tiedossa - 0,5 m3/s arvio EI 2000 Ei Ma-Pe 05-17, La-su 06-17
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3.1.7 VALOKUVAT

Kuva 1. Kotitalousluokka 21 vanhalla C-osalla. Luokkaan on lisätty perusilmanvaihdon lisäksi oma

erillinen tulo- ja poistojärjestelmä vuonna 2020. Järjestelmässä ei ole lämmöntalteenottoa huuvan

likaisuusasteen vuoksi. Tilan käyttäjä oli haastattelun perusteella tyytyväinen ilmanvaihtoon tilassa.

Kuva 2. Tavanomaiset tulo- ja poistoilman päätelaitteet.
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Kuva 3. Puutyöluokan TK08 ilmanvaihtografiikka. Grafiikan ja paine-eromittausten perusteella TK08

tuloilma käy täydellä teholla kohdepoistojen toiminnasta riippumatta. Automatiikka tulisi suunnitella ja

säätää hallitusti ylipaineisuuden estämiseksi.

Kuva 4. TK08-PF2, Ahjon poisto (purunpoisto) vuodelta 2000. Ourex Oy:n huolto-ohjelman mukaan

kerran vuodessa huolletaan ja tyhjennetään purunpoistosäiliö sekä tarkistetaan laitteiston kunto.

Laitteisto näytti olevan hyvässä kunnossa, taajuusmuuttaja oli pimeänä ja vaatii korjausta. Teknistä

käyttöikää on jäljellä 5 vuotta.
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Kuva 5. Valvomoalakeskuksena toimii Fidelix FX2030A. Lisäksi IV-konehuoneiden edustalla toimii 2

kpl alakeskuksia, AK1 ja AK2, kts pohjapiirustus. Valvomoalakeskus on teknisen käyttöikänsä päässä

ja se suositellaan saneerattavaksi lähivuosina. Valvomosta puuttuu ainakin vuonna 2020 asennetut

IV-koneet sekä kaikkien IV-koneiden palvelualuetiedot. Nämä suositellaan lisättäväksi RAU-

saneerauksen yhteydessä.
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Kuva 6. TK04 ulkoilmasäleikkösäleikkö. Kaikki säleiköt ovat tasanomaisia säleikköjä ilman

lumisuojaa, jolloin lumi pääsee raitisilmakammioon, millä voi olla sisäilmavaikutuksia. Pelkkä lippa ei

riitä. Lisäksi sadevesi on valunut ulkoseinille lisäten seinän kosteusrasitusta. Ongelma on esiintynyt

erityisesti TK04 koneen osalta suuren ilman nopeuden ja ilmavirran vuoksi. Suositellaan lumisuojan

lisäämistä ja samalla portaattoman taajuusmuuttajien lisäämistä jolloin ilmavirta saataisiinsäädettyä

suunnitelmien mukaiselle tasolle muutostöidenkin jälkeen.
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Kuva 7. Rakennuksen raitisilmasäleiköt suositellaan uusittavaksi kokonaisvaltaisesti ja IV-koneiden

säleiköt varustettavaksi lumisuojalla.

Kuva 8. WC-huippuimurit PK3 ja PK4 (vas ylh). Loppuja huippuimureita ei ole merkitty

valvomoalakeskukseen. Huippuimurit ovat vuodelta 2000 ja näillä on noin 5 vuotta teknistä käyttöikää

jäljellä.
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Kuva 9. TK08 puutyöluokan kohdepoistopuhaltimista on uusittu osa ja osa on 1980-luvulta.

Kuva 10. Tavanomaiset tuloilman päätelaitteet. Luokkien tuloilmakanavisto on tuotu seinäsäleikkönä

tai jälkikäteen viety huoneen perälle.

Kuva 11. A-osan nuorisotilan vuonna 2021 asennetut Swegon Casa Smart-ilmanvaihtokoneet.

Koneita ohjataan viereisessä varastossa olevista säätimistä. Koneita ei ole liitetty

automaatiojärjestelmään. Tuloilman lämpötila suositellaan säädettäväksi huoneilmaa 2-3 astetta

viilemämmäksi ilmansekoittuvuuden parantamiseksi.
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Kuva 12. Vanhan liikuntasalin tulo- ja poistopäätelaitteet ja näyttämön seinustalla oleva ilmanvaihdon

lisäaikapainike.
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Kuva 13. TK04 B- ja C-luokkatilojen ilmanvaihtokone ja komponentit ovat hyvässä kunnossa

lukuunottamatta irronnutta eristepantaa.
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Kuva 14. TK07 C-osan lajennusosan luokkien ilmanvaihtokone ja komponentit ovat hyvässä

kunnossa lukuun ottamatta ääntä pitävää takaiskuventtiiliä ja liian löysiä hihnoja. TK07 tyyppikilvessä

lukee edelleen virheellisesti 4TP1.
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Kuva 15. 2000-luvun osalla kuraattorin huoneen erillinen ilmanvaihtokone. Kyseinen kone, kuten

muutkin yksittäiset koneet, näytti olevan asianmukaisesti asennettu. Tyyppikilvet, tekniset tiedot ja

liitokset automaatiojärjstelmään puuttuvat.

Kuva 16. Kaikki rakennuksen ilmanvaihtokoneet ovat vuodelta 1998-2000 lukuunottamatta A-osan

tuloilmakonetta ja joitakin katolla olevia kohdepoistoja. Kuvassa vanhan liikuntasalin tulo-

poistokoneen laitevalmistajakilpi. Tunnus on vaihtunut 2TP-2PP -> TK6
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Kuva 17. Suodattimet vaihdetaan 2 kertaa vuodessa. IV-koneiden suodatusluokka on EU7 kaikissa

IV-koneissa. IV-koneissa on Dwyer mark 2- paine-eromittaus. TK06PDSLTO mittaa paine-eroa

lämmöntalteenottokennon yli, ja TK06PDS2 mittaa poistokanavan suodattimen yli vallitsevaa paine-

eroa. Tunnukset vastaavat valvomossa esitettyjä arvoja. Järjestelmästä kulkeutuu hälytys mikäli

paine ylittyy 200 Pa.
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Kuva 18. Vanhan juhlasalin tuloilman lämmityspatterin pumpu on uusittu vuonna 2019. Pumppu on

tilasyistä uusittu liian pieneksi ja on tehty putkisupistus DN40-DN20-DN40 tätä varten.

Tarkastuskäynnillä pumppu kävi ylikierroksilla ja on tulikuuma, käyttöikää ei odoteta olevan montaa

vuotta. Suositellaan mitoitettavaksi ja uusittavaksi oikeankokoisella magna3

taajuusmuuttajapumpulla.
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Kuva 19. TK08 moottori ja säätöpellit ovat päälisin puolin hyvässä kunnossa, säätöpelti on kuitenkin

teknisen käyttöiän päässä. Vanhat Stifab:n säätöpellit suositellaan vaihdettavaksi uudemmanmallisiin

ja luotettavampia mittaustuloksia antaviin säätöpelteihin esim Halton Pra.
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Kuva 20. Kaikissa vuoden 2000 saneerauskoneissa on esitettynä vanha tunnus ja uusi ainoastaan

komponenttien dymotarroissa. Kotitalousluokan(vanha 3TP nyk TK05) ja vanhan

Juhlasaliluokan(Vanha 2TP1 nyk TK06) konetunnuksiin on jäänyt ristiriita uuden v.2000 rakennetun

ilmanvaihtokonehuoneen B234 myötä. Nämä suostellaan korjattavaksi.
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Kuva 21. Uuden osan TK01 ja TK02 taajuusmuttajat.

Kuva 22. Kaikki IV-koneiden puhaltimet ovat hihnavetoisia 1 tai 2-nopeuspuhaltimia ilman

taajuusmuuttajaa. Ruokalan IV-koneen TK07 (vanh tunnus 1PP4) hihna todettiin olevan liian löysällä.

Samalla havaittiin, ettei tulo- ja poistoilmanvaihtopuhaltimet sammu toisen sammuessa, mikä johtaa

painesuhdeongelmiia, mikäli esimerkiksi toinen puhallin menee epäkuntoon.
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Kuva 23. TK01 (luokat, uusi osa) IV-koneen komponentit todettiin olevan kaikipuolin hyvässä

kunnossa.
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Kuva 24. TK09 A-osan luokkien tuloilmakone vuodelta 1980. Koneesta puuttuu tyyppikilvet. Kone ja

komponentit ovat tyeknisen käyttöikänsä päässä. Kyseisen palvelualueen lämmöntalteenoton

lisäyksen mahdollisuudet suositellaan selvitettäväksi.
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Kuva 25. Puutyöluokkien TK08 tuloilmakoneen lämmityspatteri, puhaltimet ja komponentit ovat

hyvässä kunnossa. Tyyppikilpiä ei ole päivitetty, mikä vaikeuttaa ylläpito- ja korjaustöitä.

Kuva 26. Ilmanvaihtokonehuoneen B234 säätölaitekeskus vuodelta 2000. Haastattelujen perusteella

hälytykset kulkeutuvat päivystykseen.
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Kuva 27. Vanhan juhlasalin näyttömän oven edustalle suositellaan lisättäväksi paine-eromittaus,
josta kulkeutuu hälytys valvomoalakeskukseen, mikäli juhlasali on alipaineinen käytöstä poistuvaan
ABC-osaan verrattuna. A-osa säädetään lievästi alipaineiseksi.
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Kuva 28. C-osan laajennusrajalle tai nykyiselle käytävän ovelle suositellaan lisättäväksi paine-
eromittaus, josta kulkeutuu hälytys valvomoalakeskukseen, mikäli laajennusosa(TK07) on
alipaineinen käytöstä poistuvaan BC-osaan(TK04) verrattuna. BC-osa säädetään lievästi
alipaineiseksi. Mikäli kuvan mukaiselle laajennusrajalle ei tule uutta seinää vaan alue rajataan nykyi-
sen aulan lasiovien kohdalle, suositellaan luokkiin 26,27,28 ja 29 kanavamuutoksia, jotta käytöstä
poistunut alue erotellaan myös ilmanvaihdon osalta siten, että TK04 kanavistoa jatketaan em. neljälle
luokalle ja TK07 kanavisto katkaistaan käyttöön jäävän aulan osalta.
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Kuva 29. Käytöstä poistettavien alueiden rajapaikat ympyröity(C-osan laajennusalue alempana,
Vanhan juhlasalin näyttämön raja-alue ylempänä). Suositellaan paine-eromittareiden asennusta
kyseisille alueille. Rajauksen yhteydessä tulee joko tehdä seinälisäys viivan kohdalle tai
ilmanvaihtomuutoksia luokkien 26-29 osalta, jotta käytöstä jäävä alue saadaan rajattua
kokonaisvaltaisesti.

Kuva 30. Käytöstä poistettavien alueiden raitisilmaventtiilit tulee varmistaa olevan kaikki
suljettuja/poistettuja, jotta WC-poistoilmanvaihdolla saadaan alipaineistettua mahdollisimman
energiatehokkaasti. Kohdekäynnin ja haastattelujen perusteella tämä on tehty ainakin suuressa osaa
vanhaa osaa.
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Kuva 31. Vuosien 1999 ja 2000 peruskorjauksen yhteydessä käytöstä poistettavia
raitisilmaventtiileitä.

4 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä, 18.3.2022

Sweco Talotekniikka Oy

Pekka Tyrylahti
DI, Ryhmäpäällikkö
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Yhteenveto 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Parolan yhteiskoulun haitta-aineita 
tulevia purku- ja korjaustöitä varten.  
 
Lattiamateriaalit/-rakenteet: 
 
A-osan kellaritilojen A018 ja A019 lattiassa on asbestia sisältävät vanhat 
vinyylilaatat (25 x 25 vm) ja musta liima.  
1960-luvulla rakennetuissa rakennuksenosissa A-C on lattiassa uudempien 
pintamateriaalien ja tasoitteen alle jätetty ainakin paikoitellen vanha musta liima 
(pintamateriaaleja avattiin sieltä täältä). Musta liima sisältää asbestia. Tarkkaa 
määrää ja sijaintia ei ole voitu arvioida. 
1980-luvun laajennusosan luokan 32 takaosan tilassa C152 on sininen 
lattiamaali, joka ylittää raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-arvon 
(kadmiumin osalta). 
1980-luvulla rakennetun laajennusosan (C-osa) lattiassa on joissakin luokka- ja 
eteistiloissa asbestia sisältävät vanhat vinyylilaatat (25 x 25 cm).  
Kotitalousluokassa 1 kalusteiden alla ja tiloissa A148 ja A149 on vanha beige 
muovimatto, joka ylittää raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-arvon 
(kadmiumin ja koboltin osalta). 
Muissa lattiamateriaaleissa ei havaittu haitta-aineita. 
 
Seinämateriaalit/-rakenteet: 
 
Ikkunoiden yläpuolella ja väleissä on sekä 1960-luvulla että 1980-luvulla 
rakennetuilla osilla julkisivuissa asbestia sisältävät sementtikuitulevyt (lujalevyt). 
1980-luvulla rakennetussa C-osan laajennuksessa on lisäksi ”sisäpihan” puolella 
asbestia sisältävät Minerit-aaltolevyt ikkunoiden yläpuolella.  
A-osan kellarin kattilahuoneen A036 seinämaali ylittää raskasmetalleja sisältävän 
jätteen ongelmajäteraja-arvon (sinkin osalta). Samaa maalia on saatettu käyttää 
myös muissa kellaritiloissa ja vanhoja maaleja on voitu jättää uudempien 
pintamateriaalien alle. 
Muissa seinämateriaaleissa ei havaittu haitta-aineita. 
 
Vesikatto/yläpohja: 
 
Vesikatoille ei päästy sääolosuhteiden vuoksi. Aiemmissa raporteissa peltikatteen 
on kerrottu olevan muovipinnoitettua, jolloin pinnoite ei todennäköisesti sisällä 
haitta-aineita. Bitumikermikate (mikäli on alkuperäinen) saattaa sisältää asbestia 
ja/tai PAH-yhdisteitä. Yläpohjarakenteissa ei aiemmin tehtyjen rakenneavausten 
perusteella havaittu haitta-aineita. 
 
 
 
 



 

 

Muut: 
 
Vanhat putkieristeet sisältävät asbestia. Vanhoja aaltopahvisia putkieristeitä on 
myös rakenteiden sisällä. Tarkkaa määrää ja sijaintia ei ole voitu arvioida. 
Vanhoja putkieristeitä havaittiin A-osan kellaritiloissa A038 ja A 040. Tilassa A040 
putket ovat suurimmaksi osaksi lattiarakenteen sisällä (päät nousevat 
lattiarakenteesta). Aiemman tutkimuksen (PH Ympäristötekniikka Oy) yhteydessä 
vanhoja eristettyjä putkia oli havaittu A-osan kotitalousluokan 1 lattiarakenteessa 
sekä putkikanaaleissa kellarin lattiassa.  
Vanhojen valurautaisten viemäriputkien liitosten tiivisteet sisältävät lyijyä. 
Vanhat palo-ovet saattavat sisältää asbestia. 
A-osan kellarin saunassa on kiukaan yläpuolella asbestia sisältävä lujalevy. 
Ikkunakarmien maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-
arvon (sinkin osalta). 
Muissa tutkituissa materiaaleissa ei havaittu haitta-aineita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sweco  
Ilmalanportti 2  
FI-00240 Helsinki, Finland 
Telephone +358 207 393 300  

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
Reg.no: 2635440-5 
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ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS 
 

1 KOHDE- JA TILAAJATIEDOT 

Tutkimuskohde: Parolan yhteiskoulu 
Myllytie 33, Parola 

 
Tilaaja:  Hattulan kunta 
  Mika Huuhtanen 
  mika.huuhtanen@hattula.fi 
   
  

Tutkimuskohteena on 1960-luvulla alun perin kolmessa vaiheessa 
(A-, B- ja C-osat) rakennettu 1-2 -kerroksinen koulurakennus. A-
osassa on osittainen kellarikerros. Rakennuksen C-osaa on 
laajennettu vuonna 1985. Rakennusta on laajennettu edelleen 
2000-luvulla, jolloin rakennettiin 2-kerroksinen fysiikan ja kemian 
osa, uusi liikuntasali sekä toisessa kerroksessa sijaitsevat luokat ja 
hallintotilat. Samalla osat A-C peruskorjattiin. 2000-luvulla tehdyt 
laajennusosat eivät kuulu kartoitukseen. Kartoitus on tehty tulevia 
purku- ja korjaustöitä varten.  

1.1 TOIMEKSIANTO 

Toimeksiantona oli kartoittaa kohteen asbestipitoiset ja muut 
haitalliset materiaalit. 
 
Haitta-aineilla tarkoitetaan rakennuksen käytön aikana, 
purkutöiden yhteydessä tai jätemateriaaleina sisäilman laatuun, 
työntekijöiden terveyteen tai ympäristöön mahdollisesti haitallisesti 
vaikuttavia aineita. Kartoituksen ovat tehneet Reija Salminen ja 
Tommi Lautiainen. Kartoitus on tehty 24.1.-22.2.2022. 
 

2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ 

2.1 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Rakennuksen rakennusmateriaalien sisältämä asbesti kartoitettiin 
ohjekortin KH 90-00617 ja RT 18-11247 Asbesti, asbestikartoitus 
ja siitä aiheutuvat toimenpiteet -ohjeen mukaisesti. Muiden haitta-
aineiden kartoitus perustuu rakenneavauksiin, 
rakennuspiirustuksiin ja materiaalinäytteiden 
laboratoriotutkimuksiin sekä aistinvaraiseen havainnointiin ja 
kokemusperäiseen tietoon. 
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Asbestinäytteet analysoitiin Contesta Oy:n laboratoriossa 
elektronimikroskoopilla (SEM) ja röntgenmikroanalysaattorilla 
(SEM/EDS). PAH- ja PCB-yhdisteet analysoitiin Metropolilabissa 
GC/MS menetelmällä ja lyijy ED-XRF menetelmällä. Metallit on 
analysoitu ICP-MS ja ICP-OES -menetelmillä. 

2.2 KÄYTÖSSÄ OLLEET PIIRUSTUKSET JA AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET  

Pohjapiirustukset, Hattulan kunnan arkistosta 
Sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, Parolan yhteiskoulu, 
Myllytie 33, Parola, PH Ympäristötekniikka Oy, 22.9.2017 
Julkisivujen, katto-, lattia ja väliseinärakenteiden kuntotutkimus, 
Parolan yhteiskoulu, Myllytie 33, Parola, Tähtiranta, 23.4.2015 
Sisäilmastotekninen kuntotutkimus, Parolan yhteiskoulu ja lukio, 
Myllytie 33, Parola, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, 22502184-010, 
13.3.2020 
Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Parolan yhteiskoulu, 
Myllytie 33, Parola, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, 23.3.2022 

2.3 TUTKIMUKSESTA POIS RAJATUT KOHTEET 

Tutkimuksesta on rajattu pois 2000-luvulla rakennetut osat. 
 

3 TULOKSET RAKENNETYYPEITTÄIN 

Rakennetyyppikuvauksissa on esitetty rakenteissa käytetyt 
materiaalit ja niiden sijainti rakenteessa. Osa rakenteista aiemmin 
tehtyjen PH Ympäristötekniikan ja Tähtirannan kuntotutkimusten ja 
osa Swecon kuntotutkimuksen mukaan. Näytteenottopaikat ja 
haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien arvioitu sijainti on 
esitetty liitteessä 2.  

3.1 ALAPOHJARAKENNE 

1960-luvun osat, A-osan kellari: 

Varasto A040 
(RA3) 

Näytteet Haitta-aine 

Lattian 
klinkkerilaatta, 
laastit 

ASM28 Ei havaittu asbestia. 

Betoni 50 mm - - 
Pikieriste ASM29, 

PAH5 
Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Betoni 50 mm - - 
Maaperä - - 
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Wc A020 (RA4) Näytteet Haitta-aine 
Lattialaatta, laastit ASM30 Ei havaittu asbestia. 
Betoni 90 mm - - 
EPS-eriste 50-100 
mm 

- - 

 
- A-osan kellaritilojen A018 ja A019 lattiassa on asbestia 

sisältävät vanhat vinyylilaatat (25 x 25 vm) ja musta liima 
(ASM8). Asbestia sisältävien materiaalien purkutoimenpiteissä, 
purkujätteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa noudatetaan 
ohjetta Ratu 82-0347. 

 
1960-luvun osat yleensä: 

Alapohja yleensä 
(PH Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Lattiapäällyste, 
vinyylilaatta/muovi-
matto, liima, tasoite 

- - 

Vanha musta liima 
ainakin paikoitellen 
uudemman 
tasoitteen alla 

ASM7 Sisältää asbestia. 

Betoni - - 
Lastuvillaeriste 
(Toja-levy) 

- - 

Pikisively ASM, PAH 
(aiempi 
tutkimus) 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 (150 mg/kg) mg/kg 
PAH-yhdisteitä. 

Betoni  - - 
Maaperä - - 

 
Luokat 22 (C126) ja 
18 (C128), 
(Tähtiranta) 

Näytteet Haitta-aine 

Muovimatto, liima, 
tasoite 

- - 

Betonivalu 95-120 
mm 

- - 

Tervapaperi (x 4 
luokassa 18) 

ASM23, 
PAH1 
(LK16) 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 (1 mg/kg) mg/kg PAH-
yhdisteitä. 

Kovalevy 3 mm - - 
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(Luokassa 22) 
Sementtikuitulevy 
(Toja-levy) 100-120 
mm 

- - 

Siveltävä 
bitumieriste 

ASM, PAH 
(aiempi 
tutkimus) 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 (150 mg/kg) mg/kg 
PAH-yhdisteitä. 

Betonivalu - - 
 

- 1960-luvulla rakennetuissa rakennuksenosissa A-C on 
lattiassa uudempien pintamateriaalien ja tasoitteen alle jätetty 
ainakin paikoitellen vanha musta liima (pintamateriaaleja 
avattiin sieltä täältä). Musta liima sisältää asbestia. Tarkkaa 
määrää ja sijaintia ei ole voitu arvioida. Asbestia sisältävien 
materiaalien purkutoimenpiteissä, purkujätteen käsittelyssä ja 
loppusijoituksessa noudatetaan ohjetta Ratu 82-0347. 

 

1960-luvun osat, A-osan vanha liikuntasali: 

Liikuntasali A137 
(RA8) 

Näytteet Haitta-aine 

Lankkulattia - - 
Puurunko, 
purueriste 185 mm 

- - 

Pahvi - - 
Pikieriste ASM, PAH 

(aiempi 
tutkimus) 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 (< 30 mg/kg) mg/kg 
PAH-yhdisteitä. 

Betonilaatta 50 mm - - 
Maapohja - - 

 
1980-luvun laajennusosa: 

Jopo-luokka, C159 
(RA6) 

Näytteet Haitta-aine 

Lattialaatta, laastit ASM32 Ei havaittu asbestia. 
Vesieriste - - 
Tasoite 20 mm - - 
Betoni 80 mm - - 
Pikieriste ASM33, 

PAH7 
Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Betoni (ei avattu 
pidemmälle) 

- - 
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Jopo-luokka C158 
(RA7) 

Näytteet Haitta-aine 

Lattialaatta, laastit ASM34 Ei havaittu asbestia. 
Betoni 65 mm - - 
Pikieriste ASM33, 

PAH7 
Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Betoni (ei avattu 
pidemmälle) 

- - 

 
1980-luvun 
laajennusosa 
yleensä, Tähtiranta 
luokat 26 (C124) ja 
27 (C121) 

Näytteet Haitta-aine 

Lattiapäällyste, 
muovimatto/vinyylila
atta, liima 
(keltainen) 

ASM11 
(vinyylilaat
ta 25 x 25 
cm) 
ASM20, 
RM3 
(wc:n 
muovi-
matto) 

Vinyylilaatta 25 x 25 cm 
sisältää asbestia. 
Muovimatossa ja liimassa ei 
havaittu asbestia. Muovimatto 
alittaa raskasmetalleja 
sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon. 

Tasoite ASM19 Ei havaittu asbestia. 
Betonilaatta 85-100 
mm 

- - 

Sitkos-paperi/ 
rakennusmuovi 

- - 

EPS-eriste 50-100 
mm 

- - 

Hiekka/sora - - 
 

- 1980-luvun laajennusosan luokan 32 takaosan tilassa C 152 
on sininen lattiamaali (RM9), joka ylittää raskasmetalleja 
sisältävän jätteen ongelmajäteraja-arvon (kadmiumin osalta). 

 
- 1980-luvulla rakennetun laajennusosan (C) lattiassa on 

joissakin luokka- ja eteistiloissa asbestia sisältävät vanhat 
vinyylilaatat (25 x 25 cm).  
 

- Muissa alapohjarakenteissa tai pintamateriaaleissa ei havaittu 
haitta-aineita (kts. muut tutkitut materiaalit). 
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3.2 VÄLIPOHJARAKENNE 

1960-luvun osat: 

Kotitalousluokka 1 
(A147), keskiosa 
(PH Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Muovimatto, liima. 
Kalusteiden alla ja 
tiloissa A148 ja 
A149 vanha beige 
muovimatto. 

RM5 (van-
ha muovi-
matto) 

Vanha beige muovimatto 
ylittää raskasmetalleja 
sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon 
(kadmiumin ja koboltin osalta). 

Tasoite 2 mm - - 
Betonivalu 70 mm - - 
Sementtilastulevy 
40-55 mm 

- - 

Bitumieriste ASM, PAH 
(aiempi 
tutkimus) 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 (150 mg/kg) mg/kg 
PAH-yhdisteitä. 

Kantava betonilaatta - - 
 

Kotitalousluokka 1 
(A147), reuna-
alueet (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Muovimatto, liima  RM5 (van-
ha muovi-
matto) 

Vanha beige muovimatto 
ylittää raskasmetalleja 
sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon 
(kadmiumin ja koboltin osalta). 

Tasoite 2 mm - - 
Betonivalu 80 mm - - 
Betonivalu 45 mm - Rakenteiden sisällä kulkee 

lämmitysputkisto n. 800 mm 
seinästä. Putkissa 
todennäköisesti asbestia 
sisältävä aaltopahvieriste. 

Bitumieriste ASM, PAH 
(aiempi 
tutkimus) 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 (150 mg/kg) mg/kg 
PAH-yhdisteitä. 

Kantava betonilaatta - - 
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Luokka 3 (A145), 
entisen varaston 
puolella ja luokka 1 
(A146), PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy 

Näytteet Haitta-aine 

Linoleumimatto, 
liima  

- - 

Tasoite 2 mm ASM7 Jäämiä mustasta liimasta 
uudemman tasoitteen alla. 
Musta liima sisältää 
asbestia. 

Betonivalu 60-80 
mm 

- - 

Mineraalivillaeriste - - 
Kantava betonilaatta - - 

 
Aula A133 (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Vinyylilaatta (30 x 
30 cm), liima  

- - 

Tasoite 2 mm - Saattaa olla jäämiä mustasta 
liimasta uudemman tasoitteen 
alla. Musta liima sisältää 
asbestia. 

Pintavalu 25-30 mm - - 
Betonivalu 35-50 
mm 

- - 

Sementtilastulevy 
30-35 mm 

- - 

Kantava betonilaatta - - 
 

- Aiemman tutkimuksen mukaan rakenteessa havaittu 
tervapaperia, ei käy ilmi missä. Tervapaperi sisältää alle 200 (< 
30) mg/kg PAH-yhdisteitä. Ei havaittu asbestia. 

 
Käytävä A143 (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Vinyylilaatta (30 x 
30 cm), liima  

- - 

Tasoite 2 mm - Saattaa olla jäämiä mustasta 
liimasta uudemman tasoitteen 
alla. Musta liima sisältää 
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asbestia. 
Betoni 150 mm - - 
EPS-eriste 50 mm - - 
Tasaushiekka - - 

 
Käytävä A134 
(RA1) 

Näytteet Haitta-aine 

Vinyylilaatta (30 x 
30 cm)/muovimatto, 
liima, tasoite 2 mm 

- - 

Betoni 100-110 mm - - 
Pikieriste ASM25, 

PAH3 
Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Kantava betonilaatta 
(ei avattu 
pidemmälle) 

- - 

 
Wc A156 (RA2) Näytteet Haitta-aine 
Lattian 
klinkkerilaatta, 
laastit 

ASM26 - 

Betoni 60 mm - - 
Pikieriste ASM27, 

PAH4 
Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Betoni (ei avattu 
pidemmälle) 

- - 

 
- 1960-luvulla rakennetuissa rakennuksenosissa A-C on 

lattiassa uudempien pintamateriaalien ja tasoitteen alle jätetty 
ainakin paikoitellen vanha musta liima (pintamateriaaleja 
avattiin sieltä täältä). Musta liima sisältää asbestia. Tarkkaa 
määrää ja sijaintia ei ole voitu arvioida. 

 
- Kotitalousluokassa 1 kalusteiden alla ja tiloissa A148 ja A149 

on vanha beige muovimatto, joka ylittää raskasmetalleja 
sisältävän jätteen ongelmajäteraja-arvon (kadmiumin ja 
koboltin osalta). 

 
- Muissa välipohjarakenteissa tai pintamateriaaleissa ei havaittu 

haitta-aineita. 
 
 



  

 
 
 

 

10 (20) 
 
ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS  
25.3.2022 
 
PAROLAN YHTEISKOULU, MYLLYTIE 33, PAROLA  
22502185-014  
 

 

 

3.3 ULKOSEINÄRAKENNE 

1960-luvun osat: 

Maanvastainen 
ulkoseinä, opetus-
keittiö A009 (RA5) 

Näytteet Haitta-aine 

Maali, rappaus/ 
tasoite  

ASM2 Ei havaittu asbestia.  

Tiili 90 mm - - 
Mineraalivilla 50 mm - - 

Pikieriste ASM31, 
PAH6 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Betoni 510 mm - - 

Patolevy - - 

 
- A-osan kellarin kattilahuoneen A036 seinämaali ylittää 

raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-arvon 
(sinkin osalta). Samaa maalia on saatettu käyttää myös muissa 
kellaritiloissa ja vanhoja maaleja on voitu jättää uudempien 
pintamateriaalien alle (kts. muut tutkitut materiaalit). 
 

 
Ulkoseinä yleensä, 
rapattu julkisivu 
ulkoa päin (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Maali, rappaus 
  

ASM22, 
RM10 
(sokkeli) 

Ei havaittu asbestia. Alittaa 
raskasmetalleja sisältävän 
jätteen ongelmajäteraja-arvon. 

Tiilimuuraus - - 
Mineraalivillaeristys - - 

Sisärunko, 
tiilimuuraus 

- - 

Seinämaali ja 
tasoite (sisätilat, 
näyte tilasta A147) 

ASM4, 
RM2  

Ei havaittu asbestia. Alittaa 
raskasmetalleja sisältävän 
jätteen ongelmajäteraja-arvon. 
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Ulkoseinä yleensä, 
tiilimuurattu 
julkisivu ulkoa 
päin (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Tiilimuuraus 130 
mm 

- - 

Mineraalivillaeristys 
50 mm 

- - 

Sisärunko, 
tiilimuuraus 

- - 

 
Ulkoseinä ikku-
noiden yläpuolelta, 
avattu tiloissa 18 
(C128), 22 (C126), 
26 (C124), 27 
(C121), Tähtiranta 

Näytteet Haitta-aine 

Sementtikuitulevy 9 
mm 

ASM17 Sisältää asbestia. 

Tuuletusväli/ 
lautakoolaus 20 mm 

- - 

Tuulensuojalevy 
(kipsilevy) 9 mm 

- - 

Tervapaperi / 
kovalevy 3 mm 
(luokassa 26 ja 27 
tuulensuojalevyn 
jälkeen 
mineraalivillaeristys 
ja muovipinnoitettu 
rakennuspaperi) 

- Seinärakenteen tervapaperista 
ei ole näytettä. Lattia- ja 
yläpohjarakenteiden 
tervapapereissa ei havaittu 
asbestia ja ne sisälsivät alle 
200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Lautakoolaus 20 
mm 

- - 

Tervapaperi - - 

Mineraalivillaeristys 
190 mm 

- - 

Tervapaperi - - 
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Ulkoseinä ikku-
noiden alapuolelta, 
avattu tiloissa 18 
(C128), 25 (C120), 
Tähtiranta 

Näytteet Haitta-aine 

Lomalaudoitus 20-
40 mm 

- - 

Tuuletusväli/ 
lautakoolaus 20 mm 

- - 

Tuulensuojalevy 
(kipsilevy) 9 mm 

- - 

Mineraalivillaeristys 
200 mm 

- - 

Tervapaperi (ei 
kaikissa) 

- - 

Höyrynsulkumuovi - - 

 
- Tämän tutkimuksen yhteydessä tehtiin rakenneavaus (RA9) 

luokkatilan 18 (C128) ulkoseinään. Tässä kohdin 
ulkoseinärakenne oli uusittu (uudet lämmöneristeet ja 
höyrynsulkumuovi), eikä tervapaperia havaittu rakenteessa. 

 
 

1960-luvun osat, A-osan vanha liikuntasali: 

A-osan vanhan 
liikuntasalin 
ulkoseinät (A137) 

Näytteet Haitta-aine 

Maali, tasoite 2 mm 
(liikuntasalin 
sisäpinta) 

ASM 
(Sweco, 
aiempi 
tutkimus) 

Ei havaittu asbestia. 

Tiili 130 mm - - 

Ilmaväli/mineraali-
villa 90-100 mm 

- - 

Tiili 130 mm - - 

Tasoite 2 mm, maali 
(käytävän sisäpinta) 

- - 
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1980-luvun laajennusosa, ulkoseinät ikkunoiden alapuolella: 

C-osan laajennus 
ikkunoiden 
alapuolella (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Maalattu 
sisäverhouslevy 
(kipsonit) 10 mm 

ASM1 Ei havaittu asbestia. 

Ilmansulku, 
muovipintainen 
rakennuspaperi 

- - 

Puurunko, mineraa-
livilla 180-200 mm 

- - 

Tuulensuojamineraa
livilla 15 mm 

- - 

Vaakakoolaus, 
tuuletusväli 20 mm 

- - 

Lomalaudoitus 20-
40 mm 

- - 

 
- Luokkaan 35 tehdyssä rakenneavauksessa RA14 (Swecon 

kuntotutkimus), oli painekyllästetyn alaohjauspuun alapuolella 
kosteudeneristeenä bitumihuopakaistale (ASM36, PAH8). 
Huovassa ei havaittu asbestia ja se sisältää alle 200 mg/kg 
PAH-yhdisteitä. 
 

C-osan laajennus 
ikkunoiden välissä 
(PH Ympäristö-
tekniikka Oy, 
Sweco) 

Näytteet Haitta-aine 

Sisäverhouslevy 
(kipsonit) 10 mm 

ASM1 Ei havaittu asbestia. 

Puurunko ja 
apukarmit 

- - 

Kova mineraali-
villalevy 15-50 mm 

- - 

Kova mineraali-
villalevy, tuulensuoja 
15 mm 

- - 

Tuuletusväli 15 mm - - 

Sementtikuitulevy 
(lujalevy) 9 mm 

ASM35 Sisältää asbestia. 
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C-osan laajennus 
tiilimuuratuilla 
osilla (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy, 
Sweco) 

Näytteet Haitta-aine 

Sisäverhouslevy 
(kipsonit) 

ASM1 Ei havaittu asbestia. 

Ilmansulku, 
muovipintainen 
rakennuspaperi 

- - 

Mineraalivilla, runko 
180-200 mm 

- - 

Kova 
mineraalivillalevy, 
tuulensuoja 15 mm 

- - 

Tuuletusväli 15 mm - - 

Tiilimuuraus 130 
mm 

- - 

 
- Ikkunoiden yläpuolella ja väleissä on sekä 1960-luvulla että 

1980-luvulla rakennetuilla osilla julkisivuissa asbestia sisältävät 
sementtikuitulevyt (lujalevyt). 1980-luvulla rakennetussa C-
osan laajennuksessa on lisäksi ”sisäpihan” puolella asbestia 
sisältävät Minerit-aaltolevyt ikkunoiden yläpuolella. 
  

- Muissa ulkoseinärakenteissa tai pintamateriaaleissa ei havaittu 
haitta-aineita (kts. muut tutkitut materiaalit). 

3.4 VÄLISEINÄRAKENNE 

1960-luvun osat: 

Luokat 16-18 
(C116-C128) ja 20-
22 (C126-C127), 
Tähtiranta 

Näytteet Haitta-aine 

Lastulevy 12 mm - - 
Tervapahvi - - 

Vinolaudoitus 20 
mm 

- - 

Tervapaperi - Seinärakenteen tervapaperista 
ei ole näytettä. Lattia- ja 
yläpohjarakenteiden 
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tervapapereissa ei havaittu 
asbestia ja ne sisälsivät alle 
200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Eristys/runko 150 
mm 

- - 

Vinolaudoitus 20 
mm 

- - 

 
1980-luvun laajennusosa: 
 

Musiikkiluokka ja 
kuvaamataito C141 
(PH Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Maalattu 
sisäverhouslevy 10 
mm 

ASM1 Ei havaittu asbestia. 

Eristetila/puurunko 
150 mm 

- - 

Maalattu 
sisäverhouslevy 10 
mm 

- - 

 
Väliseinä käytävä 
ja luokkahuo-
neiden eteinen (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy) 

Näytteet Haitta-aine 

Maalattu 
sisäverhouslevy 10 
mm 

ASM1 Ei havaittu asbestia. 

Mineraalivillaeriste/p
uurunko 90 mm 

- - 

Vanerilevy 15 mm - - 

Mineraalivillaeriste/p
uurunko 30 mm 

- - 

Maalattu 
sisäverhouslevy 10 
mm 

- - 

 

- Väliseinien rakenteissa tai pintamateriaaleissa ei havaittu 
haitta-aineita. 
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3.5 YLÄPOHJARAKENNE 

1960-luvun osat: 

A-osan vanha 
liikuntasali (PH 
Ympäristö-
tekniikka Oy, 
Sweco) 

Näytteet Haitta-aine 

Bitumikermikate 2-3 
mm 

- - 

Ponttilaudoitus 15 
mm 

- - 

Poikittaisrunko 100 
mm 

- - 

Pitkittäisrunko 100 
mm 

- - 

Tuulettuva tila, 
kattotuolit 400-1800 
mm 

- - 

Painolaudat 22 mm - - 
Tervapaperi (näyte 
otettu ullakolla 
portaikon 
yläpuolelta) 

ASM24, 
PAH2 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 

Kovalevyt 3 mm - - 
Mineraalivillaeriste 
100-150 mm 

- - 

Harvalaudoitus 22 
mm 

- - 

Runko / tyhjä tila 
100 mm 

- - 

Kovalevy 3 mm - - 
Laudoitus 22 mm - - 

 
Luokat 18 (C128) ja 
22 (C126), 
Tähtiranta, 
luokasta päin 

Näytteet Haitta-aine 

Maalattu kipsilevy 
12 mm 

- - 

Koolaus/tuuletusväli 
50 mm 

- - 

Höyrynsulkumuovi - - 
Tervapaperi (näyte 
otettu ullakolla 

ASM24, 
PAH2 

Ei havaittu asbestia. Sisältää 
alle 200 mg/kg PAH-yhdisteitä. 
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portaikon 
yläpuolelta) 
Kattokannattajat/ 
tuuletusväli 150 mm 

- - 

Laudoitus 20 mm - - 
Muovipinnoitettu 
peltikate 

- - 

 
1980-luvun laajennusosa: 
 

1980-luvun 
laajennusosa 
(Sweco) 

Näytteet Haitta-aine 

Rivipeltikate, 
profiloitu muovi-
pinnoitettu pelti 

- - 

Ruodelaudoitus - - 
Kattotuolit, ullakko - - 
Mineraalivilla n. 300 
mm 

- - 

Ilmansulkupaperi - - 
Laudoitus - - 
Sisäverhouslevy, 
kipsilevy 

- - 

Akustolevy - - 
 

- Vesikatoille ei päästy sääolosuhteiden vuoksi. Aiemmissa 
raporteissa peltikatteen on kerrottu olevan muovipinnoitettua, 
jolloin pinnoite ei todennäköisesti sisällä haitta-aineita. 
Bitumikermikate (mikäli on alkuperäinen) saattaa sisältää 
asbestia ja/tai PAH-yhdisteitä. Yläpohjarakenteissa ei aiemmin 
tehtyjen rakenneavausten perusteella havaittu haitta-aineita. 

 
3.6 MUUT MATERIAALIT 

Muut tutkitut 
materiaalit 

Näytteet Haitta-aine 

Kellarin 
kattilahuoneen A036 
seinämaali ja tasoite 

ASM3, 
RM1 

Ei havaittu asbestia. Ylittää 
raskasmetalleja sisältävän 
jätteen ongelmajäteraja-
arvon (sinkin osalta). 

Katon 
akustiikkalevyn liima, 
luokka 30 (C140), 
1980-luvun osa 

ASM5 Ei havaittu asbestia. 
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Katon 
kotelorakenteen 
lujalevy, A-osan 
kellaritilat (näyte 
tilasta A013) 

ASM6 Ei havaittu asbestia.  

Muovimatto, 
keltainen liima, A-
osan kellari, wc A022  

ASM9 Ei havaittu asbestia. 

Linoleumimatto, 
liima, tasoite, 
luokkatila A145 

ASM10 Ei havaittu asbestia. 

Vanhan valkoisen 
seinälaatan laastit, 
A-osan kellari, 
ravistelu, A015 

ASM12 Ei havaittu asbestia. 

Vanhan valkoisen 
seinälaatan laastit, 
näyte tiloista LK28 
(C123) ja A149 

ASM13 Ei havaittu asbestia. 

Uudemman 
valkoisen 
seinälaatan laastit, 
kokoomanäyte 
tiloista A147, C163, 
LK18 (C128) 

ASM14 Ei havaittu asbestia. 

Vanhan valkoisen 
seinälaatan laastit, 
näyte tilasta C164 
Jopo-luokka, 1980-
luku 

ASM15 Ei havaittu asbestia. 

Ruskean seinälaatan 
laastit, näyte A-osan 
kellarin wc-tilasta 
A020 

ASM16 Ei havaittu asbestia.  

Seinän muovitapetti, 
Jopo-luokka wc 
C166 

ASM21, 
RM4 

Ei havaittu asbestia. Alittaa 
raskasmetalleja sisältävän 
jätteen ongelmajäteraja-
arvon. 

Lattiamaali, A-osan 
kellarin kattilahuone 
A036 

PCB1, 
RM6 

Sisältää alle 50 mg/kg PCB-
yhdisteitä ja alle 1500 mg/kg 
lyijyä. Alittaa raskasmetalleja 
sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon. 

Lattiamaalit, A-osan 
kellarin käytävä- ja 

PCB2, 
RM7 

Sisältää alle 50 mg/kg PCB-
yhdisteitä ja alle 1500 mg/kg 
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varastotilat (näyte 
käytävältä A004). 

lyijyä. Alittaa raskasmetalleja 
sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon. 

Ikkunakarmin maalit, 
näyte otettu luokasta 
19 (tila C118) 

RM8 Ylittää raskasmetalleja 
sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon 
(sinkin osalta). 

Vanhat putkieristeet ASM Sisältää asbestia. 
 

- Vanhat putkieristeet sisältävät asbestia. Vanhoja aaltopahvisia 
putkieristeitä on myös rakenteiden sisällä. Tarkkaa määrää ja 
sijaintia ei ole voitu arvioida. Vanhoja putkieristeitä havaittiin A-
osan kellaritiloissa A038 ja A 040. Tilassa A040 putket ovat 
suurimmaksi osaksi lattiarakenteen sisällä (päät nousevat 
lattiarakenteesta). Aiemman tutkimuksen (PH 
Ympäristötekniikka Oy) yhteydessä vanhoja eristettyjä putkia 
oli havaittu A-osan kotitalousluokan 1 lattiarakenteessa sekä 
putkikanaaleissa kellarin lattiassa. Eristettyjä putkia saattaa 
olla muidenkin tilojen lattiarakenteessa (seinän vierustoilla). 
Sijaintia ei ole voitu arvioida, koska kohteesta ei ollut 
putkikuvia saatavilla.  

 
- Vanhojen valurautaisten viemäriputkien liitosten tiivisteet 

sisältävät lyijyä. 
 
- Vanhat palo-ovet ja saattavat sisältää asbestia. 

 
- A-osan kellarin saunassa on kiukaan yläpuolella asbestia 

sisältävä lujalevy. 
 

- Ikkunakarmien maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän 
jätteen ongelmajäteraja-arvon (sinkin osalta). 
 

- Sähkö- ja eletroniikkalaitejäte sisältää paljon laiteosia ja 
raskasmetalleja, jotka luokitellaan ongelmajätteeksi kuten 
loisteputket, energiansäästölamput ja niiden sytyttimet sekä 
lämpömittarit ja kytkimet. 

 
- Muissa tutkituissa materiaaleissa ei havaittu haitta-aineita. 

 
4 OHJETIETOA JA VIRANOMAISOHJEET 

Asbestipitoisia materiaaleja työstettäessä tai purettaessa työ on 
suoritettava asbestityönä asbestinpurkuvaltuutuksen omaavan 
tahon toimesta. Asbestia sisältävien materiaalien 
purkutoimenpiteissä, purkujätteen käsittelyssä ja 
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loppusijoituksessa noudatetaan ohjetta Ratu 82-0347. 
Asbestipitoisen jätteen käsittely jätelain 646-666, 1.5.2012 
mukaan. Lisäksi on noudatettava paikallisen Ympäristökeskuksen 
sekä aluehallintoviranomaisen (AVI) päätöksiä ja 
viranomaisohjeita. 
 
PAH -yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutoimenpiteissä, 
purkujätteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa noudatetaan ohjetta 
Ratu 82-0381. 
 
PCB -yhdisteitä ja lyijyä sisältävien materiaalien 
purkutoimenpiteissä, purkujätteen käsittelyssä ja 
loppusijoituksessa noudatetaan ohjetta Ratu 82-0382. 
 
Vaarallisen jätteen käsittelyssä tulee toimia Jätelain (646-
666/2011) ja Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti. 
 

5 MYÖHEMMIN MAHDOLLISESTI ESIIN TULEVAT EPÄILYTTÄVÄT 
MATERIAALIT 

Mikäli mahdollisten korjaus/purkutöiden yhteydessä tulee esiin 
haitta-aineeksi epäiltäviä materiaaleja, joita ei ole kartoituksen 
yhteydessä tutkittu, on materiaaleista otettava näyte.  Nämä 
näytteet on tutkittava laboratorioissa, jotka käyttävät haitta-
aineiden tutkimiseen hyväksyttyjä analyysimenetelmiä. Jos 
näytettä ei oteta, tulee materiaalia käsitellä asbestia sisältävän 
purkuohjeen mukaisesti. 
 
Helsingissä, 25. maaliskuuta 2022 

 
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 

 
 

 
 

Reija Salminen    Sanna Pohjola  
FM, projektipäällikkö   MML,tutkimuspäällikkö 
AHA-sertifikaattinro: C-21047-33-15 
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Liite 1. Massa- ja näyteluettelo 

Parolan yhteiskoulu 



 
 

 

 

1. Rakennusmateriaalien asbesti 
 

Materiaalinäytteitä otettiin rakennuksen rakennusmateriaaleista. Näytteistä tutkittiin asbesti 
elektronimikroskoopin ja röntgenmikroanalysaattorin avulla Contesta Oy:n laboratoriossa Paraisilla. 
Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa: 

 

Näyte-

numero 

Pvm Krs. Tila Näytteen kuvaus 
 

Ø 

[m

m] 

 

Määrä 

 

Kunto 

 

 

Laatu 

 

Pölyäv

yys 

 

Toimen-

pide-

ehdotus 

 

Näytteen 

asbesti-

sisältö 

ASM1 26.1.2022 1 Luokka 

37 

(C190, 

80-luku) 

Seinälevy - -  - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM2 26.1.2022 0 Kellari 

A009 

(60-

luku) 

Seinätasoite - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM3 26.1.2022 0 Kellari, 

A036 

Kattilahuoneen 

seinämaali ja 

tasoite 

- -  - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM4 26.1.2022 1 A147 Seinämaali ja 

tasoite 

- -  - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM5 26.1.2022 1 Luokka 

30 

C140, 

80-luku) 

Akustiikkalevyn 

liima 

- -  - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM6 26.1.2022 0 Kellari, 

A013 

Katon koteloinnin 

lujalevy 

- -  - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM7 26.1.2022 1 Varasto, 

A147, 

K11 

(kokoom

a) 

Lattian musta liima 

uudemman 

pintamateriaalin ja 

tasoitteen alla 

(karkea arvio, 

tarkkaa määrää ja 

sijaintia ei ole voitu 

arvioida) 

- n. 700 m2 

koko A-osa  

n. 1000 m2 

koko B-osa 

n. 900 m2 

koko C-osa 

(1960-luvun 

osiot) 

A V * 0/1/6 Sisältää 

asbestia 

ASM8 26.1.2022 0 A019 

A018 

Vinyylilaatta ja 

musta liima 

- n. 5m2  

n. 5m2 

A V * 0/1/6 Sisältää 

asbestia 



 
 

 

 

Näyte-

numero 

Pvm Krs. Tila Näytteen kuvaus 
 

Ø 

[m

m] 

 

Määrä 

 

Kunto 

 

 

Laatu 

 

Pölyäv

yys 

 

Toimen-

pide-

ehdotus 

 

Näytteen 

asbesti-

sisältö 

ASM9 26.1.2022 0 A022 Muovimatto, 

keltainen liima 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM10 26.1.2022 1 A145 Linoleumimatto, 

liima, tasoite 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM11 26.1.2022 1 LK37 

(C190)  

LK36 

(C189) 

LK35 

(C188) 

LK34 

(C187) 

Eteistila 

(C186, 

C191-

C194) 

LK33 

(MU) 

LK30 

(C140) 

Vinyylilaatta (25 x 

25 cm), keltainen 

liima, tasoite, 1980-

luvulla rakennettu 

C-siiven jatko-osa 

- n. 50 m2  

            

n. 50 m2 

 

n. 50 m2  

 

n. 50 m2 

 

n. 35 m2 

 

 

n. 150 m2 

 

n. 110 m2 

 

A V * 0/1/6 Sisältää 

asbestia 

ASM12 26.1.2022 0 A015 Vanhan valkoisen 

seinälaatan laastit 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM13 26.1.2022 1 LK28 

(C123) 

ja A149 

Vanhan valkoisen 

seinälaatan laastit 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM14 26.1.2022 1 C163, 

A147, 

LK18 

(C128) 

kokoom

a 

Uudemman 

valkoisen 

seinälaatan laastit 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM15 26.1.2022 1 Jopo-

luokka 

C164 

(80-

luku) 

Vanhan valkoisen 

seinälaatan laastit 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 



 
 

 

 

Näyte-

numero 

Pvm Krs. Tila Näytteen kuvaus 
 

Ø 

[m

m] 

 

Määrä 

 

Kunto 

 

 

Laatu 

 

Pölyäv

yys 

 

Toimen-

pide-

ehdotus 

 

Näytteen 

asbesti-

sisältö 

ASM16 26.1.2022 0 A020 Ruskean 

seinälaatan laastit 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM17 26.1.2022 1 60-luku 

80-luku 

Julkisivun lujalevyt 

(ikkunoiden välissä 

ja yläpuolella, 

karkea arvio) 

- n. 130 m2 

koko A-osa  

n. 150 m2 

koko B-osa 

n. 200 m2 

 C-osa 60-l. 

n. 150 m2 

 C-osa 80-l. 

A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASM19 26.1.2022 1 Käytävä 

C137  

Lattiatasoitteet 

vinyylilaatan alla 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM20 26.1.2022 1 Jopo-

luokka 

wc C166 

Lattian muovimatto, 

liima, tasoite 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM21 26.1.2022 1 Jopo-

luokka 

wc C166 

Seinän muovitapetti - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM22 26.1.2022 1 Julkisivu 

60-luku 

Julkisivurappaus ja 

sokkelin tasoite 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM23 26.1.2022 1 LK16 

(C116) 

Lattian tervapaperi - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM24 26.1.2022 2 Ullakko Tervapaperit 

porraskäytävän 

yläpuolella 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM25 22.2.2022 1 Käytävä 

A134 

RA1 

Lattian pikieriste - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM26 22.2.2022 1 Wc 

A156 

RA2 

Lattialaatan laastit - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM27 22.2.2022 1 Wc 

A156 

RA2 

Lattian pikieriste - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 



 
 

 

 

Näyte-

numero 

Pvm Krs. Tila Näytteen kuvaus 
 

Ø 

[m

m] 

 

Määrä 

 

Kunto 

 

 

Laatu 

 

Pölyäv

yys 

 

Toimen-

pide-

ehdotus 

 

Näytteen 

asbesti-

sisältö 

ASM28 22.2.2022 0 Varasto 

A040 

RA3 

Lattialaatan laastit - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM29 22.2.2022 0 Varasto 

A040 

RA3 

Alapohjan pikieriste - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM30 22.2.2022 0 Wc 

A020 

RA4 

Lattialaatan laastit - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM31 22.2.2022 0 A009 

RA5 

Ulkoseinän 

pikieriste 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM32 22.2.2022 1 Jopo -

luokka 

(C159) 

RA6 

Lattialaatan laastit - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM33 22.2.2022 1 Jopo -

luokka 

(C159) 

RA6 

Lattian pikieriste - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM34 22.2.2022 1 Jopo -

luokka 

(C158) 

RA7 

Lattialaatan laastit - - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM35 22.2.2022 1 80-luku Julkisivun Minerit-

aaltolevy ikkunan 

yläpuolella. 

- n. 80 m2 

 

A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASM36 22.2.2022 1 LK 35 

(C188) 

RA14 

Ulkoseinän 

bitumihuopa 

- - - - - - Ei sisällä 

asbestia 

ASM 26.1.2022 0 Sauna Lujalevy kiukaan 

yläpuolella 

- n. 1 m2 

 

A V ** 0/1 Sisältää 

asbestia 

ASM 26.1.2022 0 A040 

 A038 

Vanha putkieriste 

(näkyvillä oleva) 

100 

250 

n. 12 m 

n. 30 m 

B V *** 0/1 Sisältää 

asbestia 

 



 
 

 

 

Taulukon lyhenteiden selitykset: 

Kunto: 

A = Hyvä 

Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet materiaaliin. Eivät pääse hengitysilmaan normaalissa käytössä 

B = Välttävä    

Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön aikana. 

C = Heikko 

Asbestimateriaali paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen. Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara 

D = Erittäin heikko 

Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa ja työskenneltäessä suositellaan 

noudatettavaksi VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä. 

 

Laatu: 

V = Vaalea asbesti (antofylliitti, amosiitti, krysotiili) 

S = Sininen asbesti (krokidoliitti)  

 

Asbestimateriaalien vaarallisuus 

(KH 90-00181 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet mukaisesti) 

Pölyävyysluokitus Kuvaus 

* 

Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa 

 

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja 
aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. 

** 

Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa 

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta 
aiheuttavat purettaessa suuren 
asbestialtistumisvaaran. 

*** 

Suuri asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen 
kohdistuu mekaaninen rasitus 

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. 
Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, 
kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen 
pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden 
tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta 
vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. 

*** 

Krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina 

 

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen 
katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. 
Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta 
aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä 
on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. 
Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja 
hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria 
määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee 
heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan 
ilmaan. 

 

  



 
 

 

 

Toimenpide-ehdotus 

0 EI EDELLYTÄ TOIMENPITEITÄ NORMAALIKÄYTÖSSÄ 

1 PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ 
Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan asbestipölyn suodattavalla 
ilmankierrätyslaitteistolla. 

2 PUSSIPURKUMENETELMÄ 
Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin sisällä. Soveltuu yksittäisiin 
putkistokorjauksiin. 

3 LEVYMATERIAALIN POISTO KOKONAISENA ULKOTILASSA 
Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetaan kaatopaikalle pölytiiviisti pakattuina. Työssä käytetään 
vähintään P 2-luokan suodattimella varustettua puolinaamaria. 

4 UPOTUSMENETELMÄ 

5 MÄRKÄPURKUMENETELMÄ 

6 MUU PURKUMENETELMÄ 
Purkutyö tehdään muulla teknisen kehityksen mahdollistamalla menetelmällä, jolla saavutetaan 
edellä mainittuihin menetelmiin verrattavissa oleva turvallisuustaso. 

 *Toimenpide-ehdotukset voidaan merkitä useammilla numeroilla 

 

  



 
 

 

 

Rakennusmateriaalien sisältämät PAH -yhdisteet 

 

Rakennusmateriaalien PAH -yhdisteiden (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) koostumuksen selvittämiseksi 
materiaaleista otettiin näytteitä, jotka tutkittiin MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Pitoisuudet on 
esitetty yksikössä milligrammaa ainetta kilogrammassa näytettä, mg/kg.  

Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

PAH -

yhdisteiden 

kokonaispitois

uus, mg/kg 

16 PAH -

yhdisteen 

kokonaispitoisu

us, mg/kg* 

Muuta 

PAH1 26.1.2022 1 LK16 (C116) Lattian tervapaperi 1 1 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH2 26.1.2022 2 Ullakko portaiden 

yläpuolella 

Ullakon tervapaperi 11 10 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH3 22.2.2022 1 Käytävä A134 

RA1 

Lattian pikieriste 4 2 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH4 22.2.2022 1 Wc A156 RA2 Lattian pikieriste 7 4 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH5 22.2.2022 0 Varasto A040 RA3 Alapohjan pikieriste 26 17 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH6 22.2.2022 0 A009 RA5 Maanvastaisen 

ulkoseinän pikieriste 

5 3 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH7 22.2.2022 1 Jopo -luokka RA6 Lattian pikieriste 3 2 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

PAH8 22.2.2022 1 Luokka 35 (C188), 

RA14 

Ulkoseinän 

bitumihuopa 

9 6 Alittaa PAH -yhdisteitä 

sisältävän jätemateriaalin 

kaatopaikkakelpoisuu-

den raja-arvon 

*materiaalin kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvoon, 200 mg/kg, verrattava pitoisuus 



 
 

 

 

PAH -yhdisteitä sisältävän jätemateriaalin vaarallisen jätteen raja-arvona pidetään 200 mg/kg 
(kokonaispitoisuus, 16 yhdistettä).  

 

Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet olivat:  

Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, mg/kg 

PAH1 PAH2 PAH3 PAH4 PAH5 PAH6 PAH7 PAH8 

Naftaleeni 0,16 0,14 < 0,1 0,21 11 0,12 < 0,1 < 0,1 

2-Metyylinaftaleeni < 0,1 < 0,1 0,11 0,16 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

1-Metyylinaftaleeni < 0,1 < 0,1 0,13 0,23 1,4 < 0,1 0,11 < 0,1 

Bifenyyli < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2,6-Dimetyylinaftaleeni < 0,1 < 0,1 0,17 0,43 0,80 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Asenaftyleeni < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Asenafteeni < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

2,3,5-Trimetyylinaftaleeni < 0,1 < 0,1 0,28 0,77 0,68 0,11 0,22 0,21 

Fluoreeni < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Fenantreeni < 0,1 1,6 0,54 1,1 0,99 1,1 0,23 1,1 

Antraseeni < 0,1 5,4 0,32 0,66 0,69 0,56 0,14 0,61 

1-Metyylifenantreeni < 0,1 0,52 0,61 1,1 1,8 1,4 0,45 2,6 

Fluoranteeni < 0,1 1,8 0,13 0,19 0,28 0,22 < 0,1 0,24 

Pyreeni < 0,1 0,20 0,23 0,28 0,65 0,32 0,18 1,0 

Bentso(a)antraseeni < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,27 < 0,1 < 0,1 0,47 

Kryseeni < 0,1 < 0,1 0,54 0,58 1,7 0,61 0,44 1,3 

Bentso(b)fluoranteeni 0,13 < 0,1 0,17 0,18 0,51 0,14 0,22 0,42 

Bentso(k)fluoranteeni < 0,1 0,11 0,22 0,17 0,58 0,14 0,22 0,26 

Bentso(e)pyreeni < 0,1 0,19 0,54 0,39 1,6 0,50 0,34 0,59 

Bentso(a)pyreeni < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,14 0,72 < 0,1 0,39 0,37 

Peryleeni < 0,1 0,33 < 0,1 0,17 0,11 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni < 0,1 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Dibentso(a,h)antraseeni 0,30 0,49 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,12 0,17 

Bentso(ghi)peryleeni 0,35 0,48 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

2. Rakennusmateriaalien PCB -yhdisteet ja lyijy 
 

Materiaalinäytteitä otettiin rakennuksen seinä-, katto- ja lattiamateriaaleista, jotka tutkittiin MetropoliLab -
laboratoriossa Helsingissä. Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa: 

 

Näytteen-

ottopiste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

PCB -

yhdisteet 

yhteensä

, mg/kg 

Lyijy, 

mg/kg 

Muuta 

PCB1 26.1.2022 0 A036 Lattiamaali < 5 260 Sisältää alle 50 mg/kg 

PCB-yhdisteitä ja alle 

1500 mg/kg lyijyä. 

PCB2 26.1.2022 0 A004 Lattiamaali < 5 100 Sisältää alle 50 mg/kg 

PCB-yhdisteitä ja alle 

1500 mg/kg lyijyä. 

 

Jätettä on käsiteltävä PCB-jätteenä, mikäli näytteiden PCB-pitoisuus ylittää 50 mg/kg (Valtioneuvoston 
päätös 711/1998).  

Lyijypitoisuuden raja-arvona on suositeltavaa käyttää 1500 mg/kg. 
  



 
 

 

 

3. Rakennusmateriaalien raskasmetallit 
 

Materiaalinäytteitä otettiin rakennuksen pintamateriaaleista ja ne tutkittiin MetropoliLab -laboratoriossa 
Helsingissä. Materiaalinäytteiden todettiin sisältävän seuraavaa: 

 

Näytteenotto

piste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

Raskasmetallit 

RM1 26.1.2022 0 Kattilahuone A036 Seinämaali Ylittää raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon (sinkin 

osalta). 

RM2 26.1.2022 1 A147 Seinämaali Alittaa raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon. 

RM3 26.1.2022 1 Jopo-luokka wc C166 Lattian muovimatto Alittaa raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon. 

RM4 26.1.2022 1 Jopo-luokka wc C166 Seinän muovitapetti Alittaa raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon. 

RM5 26.1.2022 1 A147 Vanha lattiamatto Ylittää raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon 

(kadmiumin ja koboltin 

osalta). 

RM6 26.1.2022 0 Kattilahuone A036 Lattiamaalit Alittaa raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon. 

RM7 26.1.2022 0 A004 Lattiamaalit Alittaa raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon. 

RM8 26.1.2022 1 LK19 (tila C118) Ikkunakarmin maali Ylittää raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon (sinkin 

osalta). 

RM9 26.1.2022 1 LK32 (tila C152) Sininen lattiamaali Ylittää raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon 

(kadmiumin osalta). 



 
 

 

 

Näytteenotto

piste 

Pvm Krs Tila Materiaalinäytteen 

kuvaus 

Raskasmetallit 

RM10 26.1.2022 0 Julkisivu Sokkelin maali Alittaa raskasmetalleja 

sisältävän jätteen 

ongelmajäteraja-arvon. 

 
Raskasmetallipitoisuuksien ongelmajäteraja-arvot valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan. 
Ympäristöhallinnon ohjeia 2/2007. 

 
Edellä mainittujen näytteiden tärkeimmät yksittäiset yhdisteet tai yhdisteryhmät olivat: 

Yhdiste Näytteenottopiste/ Pitoisuus, mg/kg 

RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM9 RM10 

Arseeni (As) 7 9 < 1 1 1 2 2 < 1 2 10 

Boori (B) < 5 < 5 < 5 5 7 9 6 31 100 11 

Seleeni (Se) < 1 6 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Kadmium (Cd) 0,41 0,22 0,34 2,2 1 900 0,24 0,21 19 910 < 0,10 

Kromi (Cr) 9 2 5 9 11 49 34 27 110 32 

Koboltti (Co) 15 < 2 < 2 930 1 800 370 330 120 3 7 

Kupari (Cu) 24 < 3 < 3 4 5 220 12 5 77 24 

Antimoni (Sb) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 

Elohopea (Hg) 0,21 0,21 < 0,05 < 0,05 < 0,05 3,2 0,26 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Molybdeeni (Mo) < 2 < 2 200 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 900 

Nikkeli (Ni) < 4 < 4 < 4 5 7 14 14 9 16 10 

Lyijy (Pb) 130 5 24 10 10 260 100 1 100 12 4 

Vanadiini (V) 8 4 < 2 15 18 19 12 3 28 30 

Sinkki (Zn) 15 000 33 200 260 250 1 100 370 59 000 61 81 

 
 



Parolan yhteiskoulu A-osa
Myllytie 33, Parola 0. krs

22502185-014

17.3.2022
LIITE 2.1

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Asbestia sisältävä vanha putkieriste 
(näkyvillä oleva, sijainti ja pituus ovat arvioita). 

Ikkunakarmin maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän 
jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (sinkin osalta). 

RA4

Seinämaali ylittää raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-arvon 
(sinkin osalta). Samaa maalia on saatettu käyttää myös muissa kellaritiloissa ja 
vanhoja maaleja on voitu jättää uudempien pintamateriaalien alle.

Asbestia sisältävä lattian vinyylilaatta (25 x 25 cm) ja/tai musta liima (mustaa liimaa voi 
olla myös uudempien pintamateriaalien alla, tarkkaa sijaintia ei ole voitu arvioida).

AsbestinäyteASM

PAH PAH -yhdisteiden näyte

PCB PCB ja lyijynäyte

RakenneavausRA

RM Raskasmetallien näyte

RM6

PCB1

RM7

PCB2

ASM3

RM1

ASM30

ASM16

ASM8

ASM9

ASM6 ASM12

PAH5

ASM29

ASM28

RA5

RA3

PAH6ASM31ASM2
Asbestia sisältävä vanha aaltopahvinen 
putkieriste (osittain näkyvillä ja osittain 
alapohjassa, sijainti ja pituus ovat arvioita). 

Kotitalous 2



Parolan yhteiskoulu A-osa, vanha siipi
Myllytie 33, Parola 1. krs

22502185-014

17.3.2022
LIITE 2.2

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Ikkunakarmin maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän 
jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (sinkin osalta). 

RA1

Vanha beige lattiamatto ylittää raskasmetalleja sisältävän jätteen 
kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (kadmiumin ja koboltin osalta). Maton 
ja uudemman tasoitteen alla lisäksi musta liima.

Asbestia sisältävä lattian musta liima uudempien pintamateriaalien 
ja tasoitteen alla (tarkkaa sijaintia ei ole voitu arvioida).

AsbestinäyteASM

PAH PAH -yhdisteiden näyte

PCB PCB ja lyijynäyte

RakenneavausRA

RM Raskasmetallien näyte

ASM4

RM2

ASM13

ASM14

ASM10 PAH4

ASM27

ASM26

RA2

PAH3ASM25 ASM7

RM5

Asbestia sisältävä lujalevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella ja väleissä.

RM10ASM22

Kotitalous 1

RA8



Parolan yhteiskoulu A-osa, vanha siipi
Myllytie 33, Parola Ullakkokrs.

22502185-014

17.3.2022
LIITE 2.3

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Ikkunakarmin maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän 
jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (sinkin osalta). 

AsbestinäyteASM

PAH PAH -yhdisteiden näyte

PCB PCB ja lyijynäyte

RakenneavausRA

RM Raskasmetallien näyte

PAH2

ASM24

Asbestia sisältävä lujalevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella ja väleissä.



Parolan yhteiskoulu B-osa
Myllytie 33, Parola 1. krs

22502185-014

17.3.2022
LIITE 2.4

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Ikkunakarmin maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän 
jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (sinkin osalta). 

Asbestia sisältävä lattian musta liima uudempien pintamateriaalien 
ja tasoitteen alla (tarkkaa sijaintia ei ole voitu arvioida).

AsbestinäyteASM

PAH PAH -yhdisteiden näyte

PCB PCB ja lyijynäyte

RakenneavausRA

RM Raskasmetallien näyte

ASM10

Uusi, ei kuulu tutkimusalueeseen

LK15 LK13 LK11

LK14 LK12 LK10

LK9 LK7

LK8

Asbestia sisältävä lujalevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella ja väleissä.



Parolan yhteiskoulu C-osa
Myllytie 33, Parola 1. krs

22502185-014

17.3.2022
LIITE 2.5

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Ikkunakarmin maalit ylittävät raskasmetalleja sisältävän 
jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (sinkin osalta). 

Asbestia sisältävä lattian musta liima uudempien pintamateriaalien 
ja tasoitteen alla (tarkkaa sijaintia ei ole voitu arvioida).

AsbestinäyteASM

PAH PAH -yhdisteiden näyte

PCB PCB ja lyijynäyte

RakenneavausRA

RM Raskasmetallien näyte

ASM14

ASM7

ASM13

LK27 LK23

LK28

LK29 LK25 LK21

LK16

LK17LK19

LK18LK20LK22LK24LK26

PAH1

ASM23

RM8

1960-luvulla rakennettu osa1980-luvulla rakennettu osa

ASM17

Asbestia sisältävä lujalevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella ja väleissä.

Asbestia sisältävä Minerit-aaltolevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella.

RA9



Parolan yhteiskoulu B-osa
Myllytie 33, Parola 1. krs

22502185-014

17.3.2022
LIITE 2.6

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Ikkunakarmin maalit ylittävät 
raskasmetalleja sisältävän jätteen 
kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon 
(sinkin osalta). 

Asbestia sisältävä lattian vanha vinyylilaatta (25 x 25 cm).

AsbestinäyteASM

PAH PAH -yhdisteiden näyte

PCB PCB ja lyijynäyte

RakenneavausRA

RM Raskasmetallien näyte

ASM11

ASM1

ASM5

LK32 LK31

LK37LK36LK35LK34

RM91980-luvulla rakennettu osa

ASM35

ASM20

RM3

ASM21

RM4

LK33

LK30

RA7 RA6 PAH7ASM33ASM32PAH7ASM33ASM34

ASM15

ASM14

ASM19

Sininen lattiamaali ylittää raskasmetalleja sisältävän jätteen 
kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon (kadmiumin osalta). 

Asbestia sisältävä Minerit-aaltolevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella.

RA14

Asbestia sisältävä lujalevy ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella ja väleissä.
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Liite 3. Kuvakooste 
Parolan yhteiskoulu 



 
 

 

Asbesti- ja haitta-aine tutkimuksen kuvakooste 

  
Kuva 1 Julkisivu 1980-luvulla rakennettu C-osan 
jatke. Ikkunoiden välissä ja yläpuolella asbestia 

sisältävät lujalevyt. 

Kuva 2 Julkisivu 1960-luvulla rakennettu C-osa. 
Ikkunoiden välissä ja yläpuolella asbestia sisältävät 

lujalevyt. 

  
Kuva 3 Julkisivu 1960-luvulla rakennettu osien B ja 
C yhdyskäytävä. Ikkunoiden välissä ja yläpuolella 

asbestia sisältävät lujalevyt. 

Kuva 4 Julkisivu 1960-luvulla rakennettu osa B ja 
osien B ja A yhdyskäytävä. Ikkunoiden välissä ja 

yläpuolella asbestia sisältävät lujalevyt. 

  

Kuva 5 Julkisivu 1960-luvulla rakennettu osa A. 
Ikkunoiden yläpuolella asbestia sisältävät lujalevyt. 

Kuva 6 1960- luvulla rakennettu osa A ja vanha 
liikuntasali, johon rakennettu uudempi lisäsiipi. 

Ikkunoiden yläpuolella asbestia sisältävät lujalevyt. 



 
 

 

 

  
Kuva 7 C-siiven jatko-osa ”sisäpihan” puoli. 

Ikkunoiden välissä ja yläpuolella asbestia sisältävät 
lujalevyt. Ikkunan yläpuolella lisäksi asbestia 

sisältävät Minerit-aaltolevyt. 

Kuva 8 C-osa, ”sisäpihan” puoli. Ikkunoiden välissä 
ja yläpuolella asbestia sisältävät lujalevyt. 1980-
luvun osiolla ikkunan yläpuolella lisäksi asbestia 

sisältävät Minerit-aaltolevyt. 

  

Kuva 9 Vanhat putkieristeet sisältävät asbestia. 
Eristeitä näkyvillä A-osan kellaritilassa A038. 

Kuva 10 Asbestia sisältäviä aaltopahvisia 
putkieristeitä (rakenteiden sisällä) näkyvissä A-osan 

kellaritilassa A040. 

  
Kuva 11 Vanhojen valurautaisten viemäriputkien 

liitosten tiivisteet sisältävät lyijyä. 
Kuva 12 Vanhat palo-ovet saattavat sisältää 

asbestia. Ovi A-osan kellaritiloissa. 
 



 
 

 

  
Kuva 13 Pinnat on uusittu peruskorjauksen 

yhteydessä. 
Kuva 14 uudempien pintamateriaalien ja tasoitteen 

alle on ainakin paikoitellen jätetty musta liima. 

  
Kuva 15 Pinnat on uusittu peruskorjauksen 

yhteydessä. 
Kuva 16 uudempien pintamateriaalien ja tasoitteen 

alle on ainakin paikoitellen jätetty musta liima. 

  
Kuva 17 Kotitalousluokassa 1 on kalusteiden alle 

jätetty vanha beige muovimatto. Matto ylittää 
raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-

arvon (kadmiumin ja koboltin osalta).  
Kuva 18 Beigen muovimaton ja uudemman 

tasoitteen alle on jätetty musta liima. 
 
 



 
 

 

  
Kuva 19 A-osan kodinhoitohuoneen A149 ja tilan 

A148 lattian beige muovimatto ylittää 
raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-

arvon. Maton alle on jätetty vanha musta liima. 
Seinälaatan laasteissa ei havaittu asbestia. 

Kuva 20 A-osan vanhan valkoisen seinälaatan ja 
lattiaklinkkerin laasteissa ei havaittu asbestia. 

  
Kuva 21 A-osan yläpohjan tervapapereissa (näyte 

portaikon yläpuolelta) ei havaittu haitta-aineita. 
Kuva 22 A-osan kellarin seinätasoitteissa ei havaittu 

asbestia. 

  
Kuva 23 A-osan kellarin tiloissa A018 ja A019 on 

lattiassa vanhat asbestia sisältävät vinyylilaatat (256 
x 25 cm) ja musta liima. 

Kuva 24 A-osan kellaritiloissa ei havaittu mustaa 
liimaa uudemman muovimaton ja lattiatasoitteen 

alla. 



 
 

 

  
Kuva 25 A-osan kellarin saunassa on kiukaan 

yläpuolella asbestia sisältävä lujalevy. 
Kuva 26 1960-luvulla rakennetun A-osan kellaritilan 

wc:n A020 laatoitusten laasteissa ei havaittu 
asbestia. 

  
Kuva 27 A-osan kellaritilan saunan pesuhuoneen 
laatoitusten laasteissa ja lattian pikieristeessä ei 

havaittu asbestia/haitta-aineita. 
Kuva 28 A-osan kellaritilojen katon 

kotelorakenteissa (lujalevyä) ei havaittu asbestia. 

  
Kuva 29 A-osan kellarin kattilahuoneen seinämaalit 

ylittävät raskasmetalleja sisältävän jätteen 
ongelmajäteraja-arvon (sinkin osalta). 

Seinätasoitteessa ei havaittu asbestia ja 
lattiamaalissa ei havaittu haitta-aineita. 

Kuva 30 Kellarin wc-tilan A022 keltaisessa 
muovimatossa, liimassa (keltainen) ja tasoitteessa ei 

havaittu asbestia. 



 
 

 

 

  
Kuva 31 A-osan kellarin tilassa A039 on öljysäiliöitä. 
Säiliöistä on saattanut valua öljyä tilan rakenteisiin. 

Kuva 32 A-osan lattiaklinkkerin laasteissa ja 
pikieristeessä ei havaittu haitta-aineita. 

  
Kuva 33 Tilan C152 sininen lattiamaali ylittää 

raskasmetalleja sisältävän jätteen ongelmajäteraja-
arvon. 

Kuva 34 Tilan C158 lattialaatan laasteissa ja 
pikieristeessä ei havaittu haitta-aineita. 

  

Kuva 35 Jopo-luokan C159 lattialaatan laasteissa ja 
pikieristeessä ei havaittu haitta-aineita. 

Kuva 36 1980-luvulla rakennetussa C-siiven tilassa 
C166 näkyy katossa aaltopahvisia putkieristeitä. 
Tämän aikakauden eristeet eivät todennäköisesti 

sisällä asbestia. 
 



 
 

 

 

  
Kuva 37 Uudemman valkoisen seinälaatan 

laasteissa ei havaittu asbestia. 1980-luvun osa C, 
tila C163. 

Kuva 38 Lattiatasoitteissa ei havaittu asbestia. 
1980-luvun osa C. 

  
Kuva 39 1980-luvulla rakennetun C-siiven jatko-
osan joissakin luokkatiloissa on lattiassa vanhat 

asbestia sisältävät vinyylilaatat (25 x 25 cm). 

Kuva 40 1980-luvulla rakennetun C-siiven jatko-
osan seinissä on sisäverhouslevyinä kipsonit-levyjä. 

Levyissä ei havaittu asbestia. 

  
Kuva 41 Wc-tilan 166 lattian muovimatossa ja 
seinien muovitapetissa sekä niiden liimoissa ei 

havaittu haitta-aineita. 
Kuva 42 Tilan C164 vanhan valkoisen seinälaatan 

laasteissa ei havaittu asbestia. 
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Jakelu:
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Contesta Oy, alkuperäinen (1)

Tutkimuskohde: Näytteenottaja:
22502185-014 Reija Salminen, Tommi Lautiainen

Tutkimuskohteen osoite: Näytteenottopäivä:
- 24-26.01.2022

ISO 22262-1, muunneltu: KVALITATIIVINEN ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ

Analyysitulokset, testauslaboratorion sekä tilaajan ilmoittamat lisätiedot:

Tunnus Selite Luokitus Asbestilaji Muut kuidut

ASM1 Seinälevy, luokka 37, 80-luku Ei asbestia - Lasikuitua

ASM2 Kellarin seinätasoite, 60-luku Ei asbestia - -

ASM3 Kellarin kattilahuoneen A036

seinämaali ja tasoite

Ei asbestia Lasikuitua

ASM4 Seinämaali ja tasoite A147 Ei asbestia - -

ASM5 Akustiikkalevyn liima, luokka 30,

80-luku

Ei asbestia - Lasikuitua

ASM6 Katon koteloinnin lujalevy, A013 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM7 Lattian musta liima uudemman

maton ja tasoitteen alla varasto

luokkien 16 ja 17 välissä, 60-luku +

A147 + K11

Asbestipitoinen Krysotiili -

ASM8 Vinyylilaatta ja musta liima, A019 Asbestipitoinen Krysotiili -

ASM9 Muovimatto ja kelt.liima, A022 Ei asbestia - -

ASM10 Linoleumimatto, liima, tasoite,

A145

Ei asbestia - -

ASM11 Vinyylilaatta, kelt.liima + tasoite,

luokka 37, 80-luku

Asbestipitoinen Krysotiili -

ASM12 Vanhan valkoisen seinälaatan

laastit, A015

Ei asbestia - Lasikuitua
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ASM13 Vanhan valkoisen seinälaatan

laastit, LK28 ja A149 kok.

Ei asbestia - -

ASM14 Uudemman valk. SL laastit, C163,

A147 ja LK18 kokooma

Ei asbestia - -

ASM15 Vanhan valk. SL laastit jopo-luokka

80-luku

Ei asbestia - -

ASM16 Ruskean seinälaatan laastit, A020 Ei asbestia - -

ASM17 Julkisivun lujalevyt, 60-luku,

kokooma

Asbestipitoinen Krokidoliitti,
Krysotiili

-

ASM19 Lattiatasoitteet vinyylilaatan alla,

80-luku käytävä

Ei asbestia - -

ASM20 Lattian muovimatto, liima, tasoite,

jopo-luokka WC

Ei asbestia - -

ASM21 Seinän muovitapetti, jopo-luokka

WC

Ei asbestia - -

ASM22 Julkisivurappaus, 60-luku

(+sokkeli)

Ei asbestia - -

ASM23 Tervapaperi LK16 lattia Ei asbestia - -

ASM24 Ullakon tervapaperit porraskäytävän

yläp.

Ei asbestia - -

Testauslaitoksen ilmoittamat lisätiedot:
Standardista ISO 22262-1 poiketen näytteiden esikäsittelyssä voidaan käyttää veden sijaan muita liuottimia

materiaalista riippuen. Näytettä tarkasteltiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja mahdollisten

asbestikuitujen koostumus määritettiin laitteeseen integroidulla energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS).

Tulos ilmoitetaan muodossa: asbestipitoinen / ei asbestia. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan myös

havaitut asbestilajit.

Tilaajan ilmoittamat lisätiedot:

CONTESTA OY, Parainen
Akkreditoitu testauslaitos T195 (EN ISO/IEC 17025)

Jonas Wahrman
Tutkija

puh: 040 772 3878
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Tilaaja:

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Reija Salminen

Jakelu:

reija.salminen@sweco.fi

Contesta Oy, alkuperäinen (1)

Tutkimuskohde: Näytteenottaja:
22502185-014 Sanna Pohjola

Tutkimuskohteen osoite: Näytteenottopäivä:
- 22.02.2022

ISO 22262-1, muunneltu: KVALITATIIVINEN ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ

Analyysitulokset, testauslaboratorion sekä tilaajan ilmoittamat lisätiedot:

Tunnus Selite Luokitus Asbestilaji Muut kuidut

ASM25 Pikieriste lattiasta, RA1 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM26 Lattialaatan laastit, RA2 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM27 Lattian pikieriste, RA2 Ei asbestia -

ASM28 Lattialaatan laastit, RA3 Ei asbestia - -

ASM29 Alapohjan pikieriste, RA3 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM30 Lattialaatan laastit, RA4 Ei asbestia - -

ASM31 Ulkoseinän (kellari) pikieriste, RA5 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM32 Lattialaatan laastit, RA6 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM33 Lattian pikieriste, RA6 Ei asbestia - Lasikuitua

ASM34 Lattialaatan laastit, RA7 Ei asbestia - -

ASM35 Julkisivun mineriittilevy, 80-luku Asbestipitoinen Krysotiili -

ASM36 Ulkoseinän bitumihuopa, RA14

(luokka 35)

Ei asbestia - Lasikuitua

Testauslaitoksen ilmoittamat lisätiedot:
Standardista ISO 22262-1 poiketen näytteiden esikäsittelyssä voidaan käyttää veden sijaan muita liuottimia

materiaalista riippuen. Näytettä tarkasteltiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja mahdollisten

asbestikuitujen koostumus määritettiin laitteeseen integroidulla energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS).

Tulos ilmoitetaan muodossa: asbestipitoinen / ei asbestia. Mikäli näyte sisältää asbestia, ilmoitetaan myös

havaitut asbestilajit.

Tilaajan ilmoittamat lisätiedot:

CONTESTA OY, Parainen
Akkreditoitu testauslaitos T195 (EN ISO/IEC 17025)

Jonas Wahrman
Tutkija

puh: 040 772 3878
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Turku Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
  
  
Pitkämäenkatu 4 B Ilmalanportti 2 
20250 TURKU 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot    
 Näyte otettu 24.01.2022 Kellonaika  
 Vastaanotettu 07.02.2022 Kellonaika 09.20 
 Tutkimus alkoi 07.02.2022 Näytteenoton 

syy 
Omavalvonta 

   
 Näytteenottaja Salminen Reija 
 Viite 22502185-014/Salminen Reija 
 
Laboratorion lisätieto: Korvaa väliaikaisen testausselosteen, loput tulokset raportoitu. 
 

Analyysi  Menetelmä 3039-1 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
RM1, 
Seinämaali 
A036 

3039-2 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
RM2, 
Seinämaali 
A147 

3039-3 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
RM3, 
Lattian 
muovimatto 
, jopoluokka 
WC 

3039-4 
Rakennus
materiaali 
metal 
kaatop+PI
MA 
RM4, 
Seinän 
muovitapett
i 
jopo-luokka 
WC 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Arseeni, As * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

7 9   mg/kg 
ka  

20 

Boori, B * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

< 5 < 5 < 5 5 mg/kg 
ka  

25 

Elohopea, Hg * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

0,21 0,21 < 0,05 < 0,05 mg/kg 
ka  

20 

Kadmium, Cd * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

   2,2 mg/kg 
ka  

20 

Koboltti, Co * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

15 < 2 < 2 930 mg/kg 
ka  

20 

Kromi, Cr * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

9 2 5 9 mg/kg 
ka  

20 

Kupari, Cu * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

24 < 3 < 3 4 mg/kg 
ka  

20 
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Lyijy, Pb * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

130 5 24 10 mg/kg 
ka  

20 

Molybdeeni, Mo * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

  200  mg/kg 
ka  

20 

Nikkeli, Ni * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

< 4 < 4 < 4 5 mg/kg 
ka  

20 

Sinkki, Zn * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

15 000 33 200 260 mg/kg 
ka  

20 

Vanadiini, V * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

8 4 < 2 15 mg/kg 
ka  

20 

Arseeni, As * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 

  < 1 1 mg/kg 
ka  

20 

Kadmium, Cd * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

0,41 0,22 0,34  mg/kg 
ka  

20 

Lyijy, Pb * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

    mg/kg 
ka  

20 

Molybdeeni, Mo  ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 2 < 2  < 2 mg/kg 
ka  

20 

Seleeni, Se * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 1 6 < 1 < 1 mg/kg 
ka  

30 

Antimoni, Sb * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 

< 2 < 2 < 2 < 2 mg/kg 
ka  

20 

Analyysi  Menetelmä 3039-5 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
RM5, 
Vanha 
lattiamatto 
A 147 

3039-6 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
PCB1, RM6 
Lattiamaalit 
A036 

3039-7 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
PCB2, RM7 
Lattiamaalit 
A004 

3039-8 
Rakennus
materiaali 
metal 
kaatop+PI
MA 
RM8, 
Ikkunakarm
in maali 
LK19 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Arseeni, As * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

    mg/kg 
ka  

20 

Boori, B * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

7 9 6 31 mg/kg 
ka  

25 
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Elohopea, Hg * ICP-MS: 

SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 0,05 3,2 0,26 < 0,05 mg/kg 
ka  

20 

Kadmium, Cd * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

1 900   19 mg/kg 
ka  

20 

Koboltti, Co * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

1 800 370 330 120 mg/kg 
ka  

20 

Kromi, Cr * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

11 49 34 27 mg/kg 
ka  

20 

Kupari, Cu * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

5 220 12 5 mg/kg 
ka  

20 

Lyijy, Pb * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

10 260  1 100 mg/kg 
ka  

20 

Molybdeeni, Mo * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

    mg/kg 
ka  

20 

Nikkeli, Ni * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

7 14 14 9 mg/kg 
ka  

20 

Sinkki, Zn * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

250 1 100 370 59 000 mg/kg 
ka  

20 

Vanadiini, V * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

18 19 12 3 mg/kg 
ka  

20 

Arseeni, As * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 

1 2 2 < 1 mg/kg 
ka  

20 

Kadmium, Cd * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

 0,24 0,21  mg/kg 
ka  

20 

Lyijy, Pb * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

  100  mg/kg 
ka  

20 

Molybdeeni, Mo  ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 2 < 2 < 2 < 2 mg/kg 
ka  

20 

Seleeni, Se * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 1 < 1 < 1 < 1 mg/kg 
ka  

30 

Antimoni, Sb * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 

< 2 < 2 < 2 2 mg/kg 
ka  

20 
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PCB-määritys  Sisäinen 

menetelmä 
GC-MSMS, 
EPA 
METHOD 
1613 
SFS-EN 
1948 

       

   - PCB yhteensä    < 5 < 5  mg/kg 
ka  

 

   - PCB 52    < 0,3 < 0,3  mg/kg 
ka  

30 

   - PCB 101    < 0,4 < 0,4  mg/kg 
ka  

30 

   - PCB 138    < 0,5 < 0,5  mg/kg 
ka  

30 

   - PCB 153    < 0,5 < 0,5  mg/kg 
ka  

30 

   - PCB 180    < 0,5 < 0,5  mg/kg 
ka  

30 

Analyysi  Menetelmä 3039-9 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
RM9, 
Sininen 
lattiamaali 
LK32 

3039-10 
Rakennusm
ateriaali 
metal 
kaatop+PIM
A 
RM10, 
Julkisivun 
sokkelin 
maali 
60-luku 

3039-11 
Rakennusm
ateriaalinäyt
e 
PAH1, 
Tervapaperi 
LK16 lattia 

3039-12 
Rakennus
materiaalin
äyte 
PAH2, 
Ullakon 
tervapaperi
t 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Arseeni, As * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

 10   mg/kg 
ka  

20 

Boori, B * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

100 11   mg/kg 
ka  

25 

Elohopea, Hg * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 0,05 < 0,05   mg/kg 
ka  

20 

Kadmium, Cd * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

910    mg/kg 
ka  

20 

Koboltti, Co * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

3 7   mg/kg 
ka  

20 

Kromi, Cr * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

110 32   mg/kg 
ka  

20 

Kupari, Cu * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

77 24   mg/kg 
ka  

20 
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Lyijy, Pb * ICP-OES: 

SFS-EN ISO 
11885:2009 

12    mg/kg 
ka  

20 

Molybdeeni, Mo * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

 900   mg/kg 
ka  

20 

Nikkeli, Ni * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

16 10   mg/kg 
ka  

20 

Sinkki, Zn * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

61 81   mg/kg 
ka  

20 

Vanadiini, V * ICP-OES: 
SFS-EN ISO 
11885:2009 

28 30   mg/kg 
ka  

20 

Arseeni, As * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 

2    mg/kg 
ka  

20 

Kadmium, Cd * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

 < 0,10   mg/kg 
ka  

20 

Lyijy, Pb * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

 4   mg/kg 
ka  

20 

Molybdeeni, Mo  ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 2    mg/kg 
ka  

20 

Seleeni, Se * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 
2016 

< 1 < 1   mg/kg 
ka  

30 

Antimoni, Sb * ICP-MS: 
SFS-EN ISO 
17294-2 

< 2 < 2   mg/kg 
ka  

20 

PAH-määritys  Sisäinen 
GC-MSD 

       

   - PAH-yhdisteet yhteensä     1 11 mg/kg 
ka  

 

   - PAH-yhdisteet yhteensä 
(PIMA) x 

    1 10 mg/kg 
ka  

 

   - Naftaleeni x     0,16 0,14 mg/kg 
ka  

30 

   - 2-Metyylinaftaleeni     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 1-Metyylinaftaleeni     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Bifenyyli     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2,6-Dimetyylinaftaleeni     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 
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   - Asenaftyleeni x     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Asenafteeni x     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Fluoreeni x     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Fenantreeni x     < 0,1 1,6 mg/kg 
ka  

30 

   - Antraseeni x     < 0,1 5,4 mg/kg 
ka  

30 

   - 1-Metyylifenantreeni     < 0,1 0,52 mg/kg 
ka  

30 

   - Fluoranteeni x     < 0,1 1,8 mg/kg 
ka  

30 

   - Pyreeni x     < 0,1 0,20 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(a)antraseeni x     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Kryseeni x     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(b)fluoranteeni     0,13 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(k)fluoranteeni x     < 0,1 0,11 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(e)pyreeni     < 0,1 0,19 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(a)pyreeni x     < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Peryleeni     < 0,1 0,33 mg/kg 
ka  

30 

   - Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x     < 0,1 0,15 mg/kg 
ka  

30 

   - Dibentso(a,h)antraseeni x     0,30 0,49 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(ghi)peryleeni x     0,35 0,48 mg/kg 
ka  

30 

* = Akkreditoitu menetelmä 
 
Yhteyshenkilö Tittonen Timo, timo.tittonen@metropolilab.fi, insinööri (AMK) 
 
Tiedoksi Salminen Reija, reija.salminen@sweco.fi 
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Turku Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
  
  
Pitkämäenkatu 4 B Ilmalanportti 2 
20250 TURKU 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaalinäyte  
 Näyte otettu 22.02.2022 Kellonaika  
 Vastaanotettu 24.02.2022 Kellonaika 16.24 
 Tutkimus alkoi 24.02.2022 Näytteenoton 

syy 
Omavalvonta 

   
 Näytteenottaja Pohjola Sanna 
 Viite 22502185-014 
 
 

Analyysi  Menetelmä 4744-1 
Rakennusmateri
aalinäyte 
PAH3 Lattian 
pikieriste, RA1 

4744-2 
Rakennusmateri
aalinäyte 
PAH4 Lattian 
pikieriste, RA2 

4744-3 
Rakennusmate
riaalinäyte 
PAH5 
Alapohjan 
lattian pikieriste 
RA3 

Yksikk
ö 

Epävarmu
us-% 

PAH-määritys  Sisäinen 
GC-MSD 

      

   - PAH-yhdisteet yhteensä   4 7 26 mg/kg 
ka  

 

   - PAH-yhdisteet yhteensä 
(PIMA) x 

  2 4 17 mg/kg 
ka  

 

   - Naftaleeni x   < 0,1 0,21 11 mg/kg 
ka  

30 

   - 2-Metyylinaftaleeni   0,11 0,16 2,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 1-Metyylinaftaleeni   0,13 0,23 1,4 mg/kg 
ka  

30 

   - Bifenyyli   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2,6-Dimetyylinaftaleeni   0,17 0,43 0,80 mg/kg 
ka  

30 

   - Asenaftyleeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Asenafteeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni   0,28 0,77 0,68 mg/kg 
ka  

30 

   - Fluoreeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Fenantreeni x   0,54 1,1 0,99 mg/kg 
ka  

30 

   - Antraseeni x   0,32 0,66 0,69 mg/kg 
ka  

30 
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   - 1-Metyylifenantreeni   0,61 1,1 1,8 mg/kg 
ka  

30 

   - Fluoranteeni x   0,13 0,19 0,28 mg/kg 
ka  

30 

   - Pyreeni x   0,23 0,28 0,65 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(a)antraseeni x   < 0,1 < 0,1 0,27 mg/kg 
ka  

30 

   - Kryseeni x   0,54 0,58 1,7 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(b)fluoranteeni   0,17 0,18 0,51 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(k)fluoranteeni x   0,22 0,17 0,58 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(e)pyreeni   0,54 0,39 1,6 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(a)pyreeni x   < 0,1 0,14 0,72 mg/kg 
ka  

30 

   - Peryleeni   < 0,1 0,17 0,11 mg/kg 
ka  

30 

   - Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Dibentso(a,h)antraseeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(ghi)peryleeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

Analyysi  Menetelmä 4744-4 
Rakennusmateri
aalinäyte 
PAH6 US 
(kellari) pikieriste 
RA5 

4744-5 
Rakennusmateri
aalinäyte 
PAH7 Lattian 
pikieriste RA6 

4744-6 
Rakennusmate
riaalinäyte 
PAH8 US 
bitumihuopa, 
RA14 (luokka 
35) 

Yksikk
ö 

Epävarmu
us-% 

PAH-määritys  Sisäinen 
GC-MSD 

      

   - PAH-yhdisteet yhteensä   5 3 9 mg/kg 
ka  

 

   - PAH-yhdisteet yhteensä 
(PIMA) x 

  3 2 6 mg/kg 
ka  

 

   - Naftaleeni x   0,12 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2-Metyylinaftaleeni   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 1-Metyylinaftaleeni   < 0,1 0,11 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Bifenyyli   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2,6-Dimetyylinaftaleeni   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Asenaftyleeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Asenafteeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni   0,11 0,22 0,21 mg/kg 
ka  

30 
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   - Fluoreeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Fenantreeni x   1,1 0,23 1,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Antraseeni x   0,56 0,14 0,61 mg/kg 
ka  

30 

   - 1-Metyylifenantreeni   1,4 0,45 2,6 mg/kg 
ka  

30 

   - Fluoranteeni x   0,22 < 0,1 0,24 mg/kg 
ka  

30 

   - Pyreeni x   0,32 0,18 1,0 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(a)antraseeni x   < 0,1 < 0,1 0,47 mg/kg 
ka  

30 

   - Kryseeni x   0,61 0,44 1,3 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(b)fluoranteeni   0,14 0,22 0,42 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(k)fluoranteeni x   0,14 0,22 0,26 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(e)pyreeni   0,50 0,34 0,59 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(a)pyreeni x   < 0,1 0,39 0,37 mg/kg 
ka  

30 

   - Peryleeni   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

   - Dibentso(a,h)antraseeni x   < 0,1 0,12 0,17 mg/kg 
ka  

30 

   - Bentso(ghi)peryleeni x   < 0,1 < 0,1 < 0,1 mg/kg 
ka  

30 

 
 
Lausunto Pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoittamiselle on PAH-yhdisteiden summapitoisuuden 

kriteeri 40 mg/kg (luokka A). 
 
Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamiselle on ehdotus enimmäispitoisuudeksi 
150 mg/kg (pienjäte-erät, luokka BIb). 
 
Asetuksessa mainittujen yhdisteiden summapitoisuus testatulle näytteelle on rivillä 
"PAH-yhdisteet yhteensä (PIMA)" (16 yhdistettä EPA, VNa 202/2006). 
 
Kun PAH-yhdisteitä sisältäviä rakenteita puretaan tai rakennetaan, on syytä suojautua 
PAH-pitoiselta pölyltä (Ratu 82-0381). Suojautumisen tarpeelle ei ole selvää 
pitoisuusrajaa, sillä PAH-yhdisteet voivat levitä ympäristöön materiaalin ja yhdisteen 
koostumuksesta riippuen pölynä tai haihtuneena yhdisteenä. 

 
Yhteyshenkilö Tittonen Timo, timo.tittonen@metropolilab.fi, insinööri (AMK) 
 
Tiedoksi Salminen Reija, reija.salminen@sweco.fi 
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