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Hyttikallion koulun altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviointi

Tiivistelmä

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon Hyttikallion
koulusta (Raatetie 6, Haapavesi). Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli arvioida koulun altistumisolosuh-
teita ja terveydellistä merkitystä. Arviot tehtiin Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
(https://www.julkari.fi/handle/10024/131872 ja https://www.julkari.fi/handle/10024/132078).

Altistumisolosuhteet voidaan arvioida neliportaisesti: tavanomaisesta poikkeava olosuhde on epätoden-
näköinen, mahdollinen, todennäköinen tai erittäin todennäköinen. Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä kat-
selmuksen perusteella Hyttikallion koulun tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen.

Sairastumisen vaaran arviointi perustuu altistumisolosuhteita ja tilojen käyttöä koskeviin tietoihin. Muuta
henkisen tai fyysisen terveyden haittaa arvioitaessa huomioidaan myös käyttäjäkokemukset. Hyttikallion
koululla tavanomaisesta poikkeava olosuhde on selvitysten perusteella epätodennäköinen eikä siellä ole
siten todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan lisääntynyttä sairastumi-
sen vaaraa. Sisäilmastokyselyssä esiin tulleille haitoille ja oireiluille ei selvityksessä todettu selkeää raken-
nukseen tai sisäilman laatuun liittyvää syytä. Käyttäjien kokemaan haittaan ja oireiluun voivat ympäristö-
olosuhteiden lisäksi vaikuttaa monet muut seikat.

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


2 (23)

LAUSUNTO SISYMP  383952
23.1.2019

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

Sisällysluettelo

1 Yleistä .................................................................................................................................................................................... 3

2 Taustatiedot ......................................................................................................................................................................... 3

2.1 Rakennuksen perustiedot........................................................................................................................................ 3

2.2 Asiakirjat ....................................................................................................................................................................... 4

2.3 Muut saadut tiedot ................................................................................................................................................... 4

3 Menetelmät ......................................................................................................................................................................... 4

4 Yhteenveto saaduista tiedoista ja havainnoista ........................................................................................................ 5

4.1 Rakennus ...................................................................................................................................................................... 5

4.2 Ilmanvaihto ja paine-erot ...................................................................................................................................... 15

4.3 Sisäilman epäpuhtaudet ja olosuhteet .............................................................................................................. 19

5 Koetut työympäristöhaitat ja oireilu ........................................................................................................................... 20

6 Altistumisolosuhteiden arviointi .................................................................................................................................. 21

7 Terveydellisen merkityksen arviointi .......................................................................................................................... 21

8 Johtopäätökset ................................................................................................................................................................. 23



3 (23)

LAUSUNTO SISYMP  383952
23.1.2019

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

1 Yleistä

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon
Hyttikallion koulusta (Raatetie 6, Haapavesi). Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli arvioida
koulun altistumisolosuhteita ja terveydellistä merkitystä.

Rakennusterveysasiantuntija (H/Rakter 011/04), insinööri (ylempi AMK) Päivi Isokääntä ja ra-
kennusterveysasiantuntija (C-10337-23-13), FT Sirpa Rautiala tekivät arviointikäynnin
6.11.2018, jolloin he osallistuivat aloituspalaveriin ja tekivät katselmuksen koulun tiloihin. Saa-
tujen asiakirjojen ja tietojen sekä arviointikäynnin perusteella Päivi Isokääntä, ylilääkäri Pirjo
Jokela ja Sirpa Rautiala kirjoittivat tämän lausunnon.

2 Taustatiedot

2.1 Rakennuksen perustiedot

Tiedot rakennuksesta perustuvat taustatietolomakkeeseen, saatuihin tietoihin ja arviointi-
käynnillä tehtyihin havaintoihin.

Tutkimusalueen taustatiedot:

Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuodet ei peruskorjattu
Kerroslukumäärä 1
Rakennustyyppi oppilaitos
Kantava runko betoni
Kattomuoto ja vesikate harjakatto, kuitusementtilevykate
Yläpohja puuristikkorakenne
Ulkoseinät tiili-villa-betoni -elementtejä
Maanvastaiset seinät ei ole
Alapohjat maanvarainen betonilaatta
Välipohjat teräsbetoni
Yleisimmät pintamateriaalit lattia: muovimatto

seinät: maalattu tasoite
katto: maalattu kipsilevy, akustiikkalevy

Ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen tulo-poisto ja LTO
Lämmitysjärjestelmä kaukolämpö, vesikiertoiset patterit
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2.2 Asiakirjat

Käytettävissä olleista asiakirjoista lausunnon kirjoittamisessa hyödynnettiin seuraavia:

1. Pääpiirustukset 3a-3c, 4d-4f. Arkkitehtitoimisto Esa Ojanlatva Ky. 1988.
2. Perustusleikkaukset PL ja APL. Haapaveden ins. tsto Viitavesi Oy. 1989.
3. Yläpohjaleikkaukset RAK 08, YPL1-33 ja DET1. 1989.
4. Rakennedetaljit RAK 44/1-4. Haapaveden ins. tsto Viitavesi Oy. 5.4.1989.
5. ARK työpiirustukset; pohja 2b4-6, ullakko 2c1-6, pohja 2e1-3 ja 7, julkisivu 3a-3c, yleis-

leikkaus 4d-4f ja seinän pystyleikkaus Det 1. Arkkitehtitoimisto Esa Ojanlatva Ky. 1989.
6. LVI-piirustukset 21-33, 38 ja 39. Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy. 19.6.1989.
7. Sadevesien poistoleikkaukset SV10 ja SV02. Haapaveden ins. tsto Viitavesi Oy.

9.8.1989.
8. Salaoja ja pintavesiviemäröintipiirustukset RAK 30 ja 31. Haapaveden ins. tsto Viitavesi

Oy. 30. 26.9.1989.
9. VOC-analyysi ilmanäytteistä. Analyysivastaus 212041. Työterveyslaitos. 18.1.2014.
10. Tutkimustodistus. Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio. 12.3.2014.
11. Ilmanvaihdon säätötyöt Hyttikallion ala-aste. Raportti. Widelinetekniikka. 9.3.2015.
12. Hyttikallion koulu, rakennustekninen kuntotutkimus. Tutkimusraportti, projekti

308911. WSP 10.8.2017.
13. Hyttikallion koulu, kuntoarvio- ja PTS-suunnitelma. Rakenteet ja LVISA-tekniikka.

WSP. 10.8.2017.
14. Sisäilmastokysely. SISYMP-2018-375361. Työterveyslaitos. 3.4.2018.

2.3 Muut saadut tiedot

Hyttikallion koululla on noin 35-40 työntekijää ja 250 oppilasta. Liikuntasalissa ja musiikkiluo-
kassa on säännöllistä iltakäyttöä. Muiden tilojen iltakäyttö on satunnaista.

Homeen hajua ei ole havaittu. Viemärin hajua on todettu aiemmin esikoulun pihalla. Ilman-
vaihdon äänenvaimentimia on vaihdettu kuituongelman takia. Lisäksi on muutettu tuloilman-
jakoa yksittäisissä tiloissa. Käytävien alakatot on uusittu kipsilevykatoiksi.

Koululla on koettu lähinnä sisäilman olosuhteisiin ja vetoisuuteen liittyviä ongelmia. Ulkosei-
näeristeessä todettu sädesieni on herättänyt huolta. Terveydenhoitajaan on ollut yhteydessä
muutaman oppilaan vanhemmat sisäilmaongelmaepäilyn takia.

3 Menetelmät

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

Kosteuskartoitus

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

Kosteusvaurioriskialueiden, eristepuutteiden ja ilmavuotoreittien kartoitukseen käytettiin
lämpökameraa (Flir B360). Kartoitus ei vastaa kaikilta osin rakennuksen lämpökuvausohjeis-
tusta RT 14-11239. Pistemäisen lämpötilan lämpötilaindeksin vähimmäistaso TI on 61 %, jonka
mukaan esim. kastepisteriskiä on arvioitu tutkimushetken olosuhteissa. Kartoituksen aikana
6.11.2018 sää oli pilvinen ja ulkoilman lämpötila oli noin +4 °C.

Ilmanvaihto ja paine-ero

Ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman virtaussuuntia kartoitettiin Dräger-merkkisavun (H2SO4)
avulla. Paine-eroa rakennuksen ja ulkoilman välillä mitattiin lyhyenä seurantamittauksena
suoraan osoittavalla mittalaitteella (Swema 3000md, TSI VelociCalc Plus) standardia SFS-EN
12599 soveltaen.

Sisäilman olosuhteet

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

4 Yhteenveto saaduista tiedoista ja havainnoista

Yhteenveto perustuu asiakirjatietoihin, arviointikäynnin saatuihin tietoihin ja katsel-
muksessa tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin. Katselmus tehtiin vain osaan koulun ti-
loista. Tilanumerointi on työpiirustusten (5) mukainen (liite 1).

Hyttikallion koulu koostuu kahdesta rakennuksesta, joita yhdistää katos. Monisiipisessä pää-
rakennuksessa on kuusi osaa, joista osassa 3 on keittiö, ruokasali ja opettajien tilat ja muissa
osissa opetustiloja oheistiloineen. Erillisessä rakennuksessa osassa 7 on teknisen työn ja teks-
tiilityön opetustilat ja kerhotilat (entinen asunto).

Koulua ei ole peruskorjattu, vaan siellä on tehty lähinnä sisäpuolisia korjauksia tilamuutostar-
peiden takia.

4.1 Rakennus

Alapohja on tavanomainen EPS-eristeinen maanvarainen teräsbetonilaatta.

Kosteuspoikkeamaa on todettu pintailmaisimella opetustilojen 103, 108, 110, 412, 415 ja 517
lattioissa (12). Katselmuksessa todettiin lisäksi kosteuspoikkeamaa käytävällä 402. Opetusti-
lojen 108 ja 517 sekä käytävän 402 lattiassa, seinän lähialueella, on todettu viiltomittausme-
netelmällä kohonnutta kosteutta muovimaton alapuolella kolmessa mittauskohdassa kahdek-
sasta (12). Suhteellinen kosteus on ollut 75-92 %RH 19-20 °C:n lämpötilassa (12). Opetustilan
108 ja käytävän 402 lattiassa lattiapinnoitteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)-
päästöt ovat olleet epätavanomaisia, joten pinnoite on kemiallisesti vaurioitunut (12).

Käytävän 402 ja terveydenhoitajan huoneen 404 lattia-seinäliittymissä on todettu merkkisa-
vuilla paikallisia vuotoilmareittejä (12).
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Liikuntasalissa on liikuntatilojen joustolattiapinnoite maanvaraisen teräsbetonilaatan päällä.
Vuotoilmaa kulkeutui 6.11.2018 paikallisesti liikuntasalin 205 ulkonurkista pilari-alapohjaliit-
tymistä ja alapohja-ulkoseinäliittymän raoista (kuvat 1-4). Muissa rakennuksen osissa lattia-
ulkoseinäliittymissä ei todettu poikkeavaa (kuvat 5-10). Muovinen jalkalista on leveä ja hit-
sattu lattian muovimattopinnoitteeseen.

Kuva 1. Liikuntasalin 205 ulkonurkka jäähtyy
poikkeavasti. TI 61%.

Kuva 2. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 3. Paikallinen ilmavuoto liikuntasalin lat-
tianrajassa. TI 81%.

Kuva 4. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 5. Opetustilan 508 lattianrajassa ei
poikkeavaa. TI 91%.

Kuva 6. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 7. Opetustilan 422
näytteenottokohdassa ei poikkeavaa. TI 80%.

Kuva 8. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 9. Kerhotilojen makuuhuoneen
lattianrajassa ei poikkeavaa. TI 73%

Kuva 10. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

· Alapohjassa on paikallisesti kosteutta ja kemiallisesti vaurioituneita lattiapinnoitteita.

· Lattiapinnoitteista vapautuvat VOC-yhdisteet voivat heikentää paikallisesti sisäilman
laatua, jos ilmanvaihtuvuus ei ole riittävä.

· Alapohjarakenne ja sen liittymät muihin rakenteisiin ovat tiiviitä liikuntasalin paikallisia
ilmavuotoreittejä lukuun ottamatta.

· Epäpuhtauksien kulkeutuminen alapohjasta sisäilmaan on epätodennäköistä.

Ulkoseinät ovat pääosin elementtirakenteisia tiili-villa-betoniseiniä (kuvat 11-13). Liikuntasa-
lin ulkoseinät ovat muurattuja tiiliseiniä (kuva 13). Julkisivun elementtisaumaukset ovat epä-
tiiviitä (kuva 12). Ulkoseinän alaosan mineraalivillaeristeessä on todettu mikrobivaurioita kah-
dessa tutkitussa tilassa kymmenestä (opetustila 110 ja ruokala 303) (12).

Lattiataso on sokkelin yläpinnan yläpuolella ja sokkelikorkeus on paikoin pieni (kuvat 11, 13,
14). Elementtisaumojen, ikkunoiden tai alapohjaliittymien kohdalla ei todettu laaja-alaisia
vuotoilmareittejä tai vuotoilman kulkeutumista rakenteista (kuvat 15-20). Liikuntasalin ulko-
seinän alaosan maalipinta hilseilee paikallisesti.
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Kuva 11. Vesikatossa on useita jiirejä ja liitty-
miä.

Kuva 12. Elementtisauman kittaus on epä-
tiivis.

Kuva 13. Seinäleikkausote (5).
Kuva 14. Perustusleikkausote PL 9 osan 2
kohdalta (2) .
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Kuva 15. Opetustilan 415 lattianrajassa ei
poikkeavaa. TI 84%.

Kuva 16. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 17. Ruokailun 303 lattianrajassa ja
näytteenottokohdassa ei poikkeavaa. TI
82%.

Kuva 18. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 19. Ruokailun 303 lattianrajassa ja
elementtisaumassa ei poikkeavaa. TI 90%.

Kuva 20. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

min 17.5

19.4 10.0

22.0 °C

15

20

20.0

min 17.1

10.0

22.0 °C

15

20

19.5
min 18.3

10.0

22.0 °C

15

20



10 (23)

LAUSUNTO SISYMP  383952
23.1.2019

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

· Mikrobivaurioita on todettu paikallisesti ulkoseinäeristeissä.
· Epätiiviit elementtisaumat ja paikoin matala sokkelikorkeus lisäävät paikallisesti vau-

rioitumisriskiä.
· Epäpuhtauksien, kuten mikrobien kulkeutuminen ulkoseinistä sisäilmaan on epäto-

dennäköistä tiiviin rakenteen ja pienen alipaineen takia (kpl. 4.2).

Ikkunat ovat puurakenteisia MSK-tyypin ikkunoita ja ne olivat pääosin tiiviitä (kuvat 21 ja 22).
Ikkunoiden lasivälissä oli pölyä ja paikallisesti kosteusvaurioita (kuvat 23 ja 24). Karmin ja ul-
koseinän liittymät on tiivistetty tiivistysmassalla. Tiivistysmassaus ei ole täysin ehjä, mutta vuo-
toilman kulkeutumista ei todettu (kuvat 25 ja 26). Tuuletusikkunoiden heloja on rikki (kuva
24).

Kuva 21. Tiiviit ikkunapuitteet ja karmit ope-
tustilassa 103. Kuva 22. Valokuva viereisen lämpökuvan

alueelta.

Kuva 23. Kosteusvaurioita ikkunakarmissa. Kuva 24. Aukipitolaite on rikki.
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Kuva 25. Karmin ja seinän välinen
tiivistyskittaus on paikallisesti rikki.

Kuva 26. Ei ilmavuotoa rikki olevan
tiivistyskittauksen kohdalla.

· Ikkunan lasiväliin ajoittain pääsevä vesi vaurioittaa ikkunarakenteita.

· Ulkopuite ei saa olla ilmatiivis, joten lasin väliin kertyy pölyä.

Yläpohja ja vesikatto ovat puurakenteisia ja ne ovat sisältäneet työteknisesti haasteellisia yk-
sityiskohtia mm. höyrynsulun asentamisessa jiirien, valokuilujen ja yläpohjan korkoerojen alu-
eilla (kuvat 27-29). Höyrynsulun liittymät eivät ole olleet tiiviitä (12). Paloa osastoivat tiiliseinät
ulottuvat vesikatteeseen saakka, jolloin höyrynsulku katkeaa myös niiden kohdalla.

Vesikatto on vuotanut, minkä vuoksi vesikatelevyjä on vaihdettu ja kattojiirejä korjattu. Alus-
kate on pahvia, jossa on vesivuotojälkiä ja epätiiviitä läpivientejä (kuva 30). Ullakon tuulettu-
vuudessa ja tuulenohjaimissa on havaittu puutteita (12). Ullakon puurakenteissa ei havaittu
vaurioita. Vesivuotojälkiä todettiin mm. kuumakäsittelytilan 608 ja opettajienhuoneen 309 ka-
toissa ja kattoikkunakuilujen kohdilla (kuvat 31-33). Yksittäisiä putkivuotoja on ollut siivous-
komeron 114 ja tuulikaapin 501 edustalla ja kondenssivuotoja mm. kattoikkunasta (käytävä
402), jotka on korjattu (kuvat 34 ja 35).
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Kuva 27. Leikkausote YPL 12 (3). Kuva 28. Leikkausote YPL 9 (3).

Kuva 29. Leikkausote YPL 18 (3).

Kuva 30. Aluskatteessa vesivuotojälkiä.
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Kuva 31. Huuvan läpiviennissä
kosteusvaurioita.

Kuva 32. Opettajien huoneen 309
yläpohjassa kosteusvaurio- ja korjausjälkiä.

Kuva 33. Kuvan 33 alue ulkoapäin.

Kuva 34. Käytävän 402 korjattu valokuilu. Kuva 35. Siivouskomeron 114 korjattu vesi-
johto.

Käytävien peltiset rimakatot on purettu ja korvattu kiinteällä kipsilevyalakatolla kuituongel-
man takia. Luokkien mineraalivillaa sisältäviä akustiikkalevyjä on maalattu. Alas laskettujen
kattojen päällä ei ole todettu kuitu- tai muita epäpuhtauslähteitä (12). Uusittu alakattotila on
siisti (kuva 36). Yläpohjan alapinnan levytyksessä on ratkeamia mm. osilla 5 ja 6, myös alakat-
totilassa (kuva 37).
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Tekstiilityön luokassa 615 ulkoseinän yläosan kotelointi jäähtyi poikkeavasti (kuvat 38 ja 39).
Kattoikkunakuilun rakenteet jäähtyvät paikallisesti alle vähimmäistason (kuvat 40 ja 41).

Kuva 36. Käytävän 502 alakattotila on siisti. Kuva 37. Käytävän 502 alakatotila luokkaan
508 päin.

Kuva 38. Tekstiilityön 619 kotelorakenne
jäähtyy poikkeavasti. TI 70%. Kuva 39. Valokuva viereisen lämpökuvan

alueelta.

Kuva 40. Kattoikkunakuilussa pistemäisiä
vähimmäistason alittavia kohtia. TI 58% Kuva 41. Valokuva viereisen lämpökuvan

alueelta.

· Yläpohjan alapinnan levytyksen ratkeamat tiiliväliseinien vieressä viittaavat rakenteen
painumaan/taipumaan osilla 5 ja 6 ilman riittäviä liikkumavaroja.

· Yläpohjassa on paikallisia kosteusvaurioita vesikaton tyypillisten vuotoriskikohtien ja
rakenteiden liittymien alueilla.
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· Höyrynsulun yhtenäisyydestä rakenneliittymien alueilla ja yläpohjan epäpuhtauksista
ei ole tarkempaa tietoa.

· Kattoikkunoiden rakenteissa on paikallisia kastepisteriskejä.

· Sisäpuolisia kuitulähteitä on poistettu tai kuitujen irtoamisriskiä vähennetty.

4.2 Ilmanvaihto ja paine-erot

Koululla on koneellinen tulo-poisto + LTO, joka toimii täydellä teholla klo. 5.00-18.00 ja puo-
liteholla klo. 18.00-5.00. Alkuperäisiä Koja -ilmanvaihtokoneita on kahdeksan (kuva 42). Ilman-
vaihtoalueet ovat: osa 1/K2, osa 2/K1, osa 3/K3 ja K6 (keittiö), osa 4/K4, osat 5 ja 6/K5, osa
7/K7 (tekninen ja tekstiilityö) ja osa 7/K8 (kerhotilat). Kerhotiloihin on lisätty myöhemmin
Enervent Pingvin -ilmanvaihtokone, jonka huoltoa vaikeuttavat tilassa säilytettävät tavarat
(kuva 43).  Ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat osien 2 ja 3 ullakkokerroksessa ja osan 7  1.
kerroksessa  (kuva 44). Tuloilmakanavat ovat pääosin ullakolla ja poistokanavat alakatoissa tai
näkyvillä.

Tuloilmasuodattimet ovat luokkaa F7 tai F6 mm. osassa 2 (liikuntasali). Poistoilmasuodattimet
ovat  luokkaa  G4.  Suodattimet  vaihdetaan  kerran  vuodessa.  Viimeksi  ne  on  vaihdettu  elo-
kuussa 2018 (kuva 45). Tuloilman lämpötila oli 18-20 °C kanavien lähtöpäässä (kuva 46).
Tuloilmapäätteissä tuloilman lämpötila oli pääosin välillä 18-19 °C ja sisäilman lämpötila 21-
22 °C (kuvat 46-48). Ilmanjakoa on parannettu tuomalla pääte-elimiä keskelle tilaa niissä huo-
neissa, joissa on koettu ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia (kuva 49).

Ilmanvaihto on säädetty tilakohtaisesti vuonna 2015 koneiden K3 ja K4 alueelta. Samassa yh-
teydessä on poistettu mattosuodattimet ja nostettu tuloilmasuodatuksen taso F6 -> F7:ään.
Ilmamääriä on muutettu esim. käytävillä 402 ja 301/302. Koneen K3 alueella kokonaisil-
mamäärien erotukseksi on suunniteltu -115 l/s alipainetta ja mittaustulos on ollut -140 l/s
(11). Alueella vaikuttaa myös keittiön ilmanvaihtokone K6, josta ei ollut mittaustietoja. Muiden
alueiden ilmamääriä ei ole saadun tiedon mukaan muutettu alkuperäisestä.
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Kuva 42. K3 -koneen kokonaistuloilmamäärät. Kuva 43. Uudempi päivähoidon IV-kone.

Kuva 44. Ilmanvaihtokoneita osan 3 ilmanvaih-
tokonehuoneessa. Kuva 45. Tuloilmakoneen 4 huoltotiedot.
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Kuva 46. K2-koneen tuloilman lähtöpää.

Kuva 47. Päivähoidon tuloilman lämpötila
oli noin 15 °C.

Kuva 48. Opettajien huoneen 309 Tuloilman
lämpötila oli noin 19 °C. Kuva 49. Tuloilma on kanavoitu keskem-

mäs opettajien huonetta 309.

Tulo- ja poistoilmapäätteet ovat rakentamisajankohdalle tyypillisiä (kuvat 48-53). Osan 3 ruo-
kasalissa 303 osa tuloilmasta tuodaan tuloilmakanavan ja osa -säleiköiden kautta (kuva 52).
Osan 7 kerhotilojen (entinen asunto) ilmanvaihtoventtiilit olivat likaisia (kuva 51). Ilmanvaih-
tosuunnitelma (6) ei ollut ajantasainen.

Kuva 50. Opetustilojen tuloilmapääte. Kuva 51. Kerhotilojenn likainen
tuloilmaventtiili ja sen ympäristö.
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Kuva 52. Ruokasalin 303 tulo- ja poistoil-
masäleiköitä.

Kuva 53. Poistoilmaventtiilejä.

Opetustilat 103 ja 517 olivat hetkellisissä mittauksissa lievästi alipaineisia -1…-3 Pa ulkoilmaan
nähden katselmuksen aikana.

Paine-eroa mitattiin ulkoilmaan nähden myös lyhyenä seurantamittauksena opetustiloissa
110 ja 520, jotka ovat ilmanvaihtokoneiden K2 ja K5 alueilla ja rakennuksen eri sivuilla. Tilat
olivat normaalisti käytössä ja ilmanvaihto päällä täydellä teholla. Tulokset on esitetty kuvassa
54.

Kuva 54. Opetustilojen paine-ero ulkoilmaan nähden 6.11.2018.

Opetustilat 110 ja 520 olivat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden (ka. -2…-3 Pa).
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· Ilmanvaihto on suunniteltu alipaineiseksi rakentamisajankohdan tapaan, mikä voi li-
sätä vuotoilman kulkeutumista rakenteista ja ulkoa, jos alipaine on suuri.

· Alipaine ulkoilmaan nähden oli pieni rakennuksen osissa 1 ja 5.

· Ilmamäärät ovat pääosin suunnitelmien mukaiset mm. koneiden K3 ja K4 alueella.

· Suodatustasoa on parannettu aiemmasta mm. koneiden K3 ja K4 alueella.

· Ilmanvaihdon kuitulähteitä on saadun tiedon mukaan poistettu.

· Ilmanjakoa on parannettu yksittäisissä tiloissa ja tuloilman lämpötila oli hieman sisäil-
maa viileämpää, mikä parantaa ilman huuhtelevuutta.

4.3 Sisäilman epäpuhtaudet ja olosuhteet

Sisäilman mikrobipitoisuudet ja lajisto ovat olleet tavanomaisia luokissa 415 ja 516 (10). Si-
säilman VOC-pitoisuudet ja havaitut yhdisteet ovat olleet myös tavanomaisia luokissa 506 ja
518 sekä ruokailuun menevällä käytävällä ja pikkukäytävällä (9).

Sisäilman hetkellisesti mitatut lämpötilat (20-22 ºC) olivat 6.11.2018 Asumisterveysasetuksen
vaatimusten mukaisia ja suhteellinen kosteus (30-37 %) vuodenajalle tyypillinen.

Opetustilaan 520 tehtiin lyhyt seurantamittaus tilan ollessa normaalisti käytössä. Alueen il-
manvaihto ei ollut päällä, mutta se laitettiin päälle mittauksen alussa.  Oppitunnit loppuivat
luokassa klo 15.00. Tulokset on esitetty kuvassa 55.

Kuva 55. Opetustilan sisäilman lämpötila, kosteus ja hiilidioksidipitoisuus 6.11.2018.
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Hiilidioksidipitoisuuden keskiarvo oli 560 ppm, lämpötilan 22 °C ja kosteuden 34 %RH. Hiili-
dioksidipitoisuus ja suhteellinen kosteus laskivat ilmanvaihdon käynnistyessä. Noin klo 14.30
lämpötila on hieman pudonnut ja kosteus noussut, mikä viittaa tilan tuulettamiseen.

· Sisäilmassa ei ole todettu poikkeavasti mikrobeja tai VOC -yhdisteitä.
· Sisäilman olosuhteet olivat tavanomaiset.

5 Koetut työympäristöhaitat ja oireilu

Alkuvuodesta 2018 kaikkiin Haapaveden kouluihin tehtiin sisäilmastokysely koettujen sisäil-
masto-ongelmien kartoittamiseksi (14). Hyttikallion koululla kyselyyn vastasi 30 henkilöä ja
osallistumisaktiivisuus oli 75 %.  Kyselyyn vastanneet raportoivat sisäilman tunkkaisuudesta ja
kuivuudesta, vedosta ja liian matalasta huonelämpötilasta, pölystä ja liasta sekä melusta.
Muilta osin koettu olosuhdehaitta oli tavanomaista tasoa (kuva 56). Työhön liitetyistä oireista
vastanneet raportoivat silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytysoireista sekä päänsärystä tavan-
omaista yleisemmin (kuva 57). Hyttikallion koulun vastauksissa korostuivat myös psykososi-
aalinen kuormitus ja työhön liittyvät kuormitustekijät, jotka on syytä huomioida ja selvittää
tarvittaessa tarkemmin.

Kuva 56. Tilojen käyttäjien kokemat työympäristöhaitat (”haittoja joka viikko”)

Kuva 57. Tilojen käyttäjien ilmoittamat työhön liittyvät oireet (”työhön liittyviä oireita joka viik-
ko viimeisten 3 kuukauden aikana”)
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6 Altistumisolosuhteiden arviointi

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

Altistumisolosuhteita voidaan arvioida neliportaisesti:

· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on epätodennäköinen
· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen
· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen
· tavanomaisesta poikkeava olosuhde on erittäin todennäköinen

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen

Ulkoseinissä on paikallisia mikrobivaurioita. Mikrobien kulkeutuminen rakenteesta sisäilmaan
on kuitenkin epätodennäköistä rakenteen tiiviyden ja pienen alipaineen takia. Sisäilman mik-
robisto on ollut tavanomainen.

Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet

Lattiapinnoitteissa on paikallisia kemiallisia (VOC) vaurioita. Sisäilman VOC-pitoisuudet ovat
olleet pieniä ja havaitut yhdisteet ovat olleet tavanomaisia. Alapohjarakenne ja sen liittymät
muihin rakenteisiin ovat pääosin tiiviitä, joten epäpuhtauksien kulkeutuminen alapohjasta si-
säilmaan on epätodennäköistä. Alakattojen kuitulähteitä on poistettu ja kuitujen irtoamista
akustiikkaverhouksista on vähennetty.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Ilmanvaihtuvuus oli riittävä hiilidioksidipitoisuuden perusteella arvioituna. Ilmanvaihtoaluei-
den K3 ja K4 ilmamäärät vastaavat pääosin suunnitelmia. Järjestelmien yhteistoimivuudesta
ja vaikutuksista rakennuksen painesuhteisiin ei ole kokonaisvaltaisempaa tietoa. Tuloilman
suodatustaso vastaa ohjeita ja ilmanvaihtoa huolletaan säännöllisesti. Ilmanvaihdon kuituläh-
teitä on poistettu.

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat olleet tavanomaisia.

Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava
olosuhde on epätodennäköinen.

7 Terveydellisen merkityksen arviointi

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

Työtiloissa todettuun kosteus-/mikrobivaurioon voi liittyä lisääntynyt astman ja pitkittyvän
hengitystieoireilun riski silloin, kun vaurioon liittyvä tavanomaisesta poikkeava altistumisolo-
suhde on arvioitu todennäköiseksi tai erittäin todennäköiseksi ja työskentely näissä tiloissa

https://www.julkari.fi/handle/10024/131872
https://www.julkari.fi/handle/10024/131872
https://www.julkari.fi/handle/10024/132078
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on pitkäaikaista tai jatkuvaa. Tutkimusten mukaan astmariski on noin 1,5-kertainen altistu-
mattomiin verrattuna.

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

Terveydellisen merkityksen arvioinnin periaatteet on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Terveydellisen merkityksen arviointi.

Tavanomaisesta
poikkeava
olosuhde

Työskentely-
aika

Kosteusvaurioiden
terveydellinen merkitys

Muiden sisäilman laatua
heikentävien tekijöiden
terveydellinen merkitys

Epätodennäköinen
lyhytaikainen Ei tavanomaisesta poik-

keavaa sairastumisen vaa-
raa
Ohimenevä oireilu ja muu
haitta mahdollinen

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

pitkäaikainen

Mahdollinen
lyhytaikainen
pitkäaikainen

Todennäköinen

lyhytaikainen

pitkäaikainen

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

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

Erittäin
todennäköinen

lyhytaikainen

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

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

pitkäaikainen

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

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

Hyttikallion koululla tavanomaisesta poikkeava olosuhde on selvitysten perusteella epätoden-
näköinen eikä siellä ole siten todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa
aiheuttavan lisääntynyttä sairastumisen vaaraa. Sisäilmastokyselyssä esiin tulleille haitoille ja
oireiluille ei selvityksessä todettu selkeää rakennukseen tai sisäilman laatuun liittyvää syytä.
Käyttäjien kokemaan haittaan ja oireiluun voivat ympäristöolosuhteiden lisäksi vaikuttaa mo-
net muut seikat.
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