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Humalojan koulun altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviointi

Tiivistelmä

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon Humalojan
koulusta (Kuusikoskenkuja 12, Haapavesi). Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli arvioida koulun altistumisolosuhteita 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 epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen tai erittäin todennäköinen. Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde on:
•
•

vanhassa rakennuksessa pääosin mahdollinen, keittiössä 7 todennäköinen
lisärakennuksessa pääosin epätodennäköinen ja WC:ssä 109, tuulikaapissa 111, siivoushuoneessa
113 ja näyttämön alatilassa 103 todennäköinen

Sairastumisen vaaran arviointi perustuu altistumisolosuhteita ja tilojen käyttöä koskeviin tietoihin. Muuta
henkisen tai fyysisen terveyden haittaa arvioitaessa huomioidaan myös käyttäjäkokemukset. Suurimmassa
osassa Humalojan koulun tiloja ei ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan lisääntynyttä sairastumisen vaaraa. Yksittäisiin tiloihin, joissa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on arvioitu todennäköiseksi ja joissa työskentely/oleskelu on pitkäaikaista, voi kuitenkin liittyä lisääntynyt astman riski. Näiden tilojen osalta suosittelemme toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi.
Myös muut sisäilman laatua heikentävät tekijät vanhassa rakennuksessa on syytä huomioida ennalta ehkäisevästi työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

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

2 (26)

LAUSUNTO SISYMP 383953
23.1.2019

Sisällysluettelo
1 Yleistä .................................................................................................................................................................................... 3
2 Taustatiedot......................................................................................................................................................................... 3
2.1 Asiakirjatiedot ............................................................................................................................................................. 3
2.2 Muut saadut tiedot ................................................................................................................................................... 3
3 Menetelmät ......................................................................................................................................................................... 4
4 Yhteenveto........................................................................................................................................................................... 4
4.1 Vanha rakennus.......................................................................................................................................................... 4
4.1.1 Ilmanvaihto ja paine-ero............................................................................................................................... 5
4.1.2 Sisäilman laatu ja olosuhteet ....................................................................................................................... 8
4.1.3 Rakenteet .......................................................................................................................................................... 9
4.2 Lisärakennus.............................................................................................................................................................. 14
4.2.1 Ilmanvaihto ja paine-erot ........................................................................................................................... 15
4.2.2 Sisäilman olosuhteet .................................................................................................................................... 17
4.2.3 Rakenteet ........................................................................................................................................................ 17
4.3 Koetut työympäristöhaitat ja oireilu .................................................................................................................. 22
5 Altistumisolosuhteiden arviointi .................................................................................................................................. 22
5.1.1 Vanha rakennus ............................................................................................................................................. 23
5.1.2 Lisärakennus ................................................................................................................................................... 23
6 Terveydellisen merkityksen arviointi .......................................................................................................................... 24
7 Johtopäätökset ................................................................................................................................................................. 26

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

3 (26)

LAUSUNTO SISYMP 383953
23.1.2019

1

Yleistä
Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon
Humalojan koulusta (Kuusikoskenkuja 12, Haapavesi). Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli
arvioida koulun altistumisolosuhteita ja terveydellistä merkitystä.
Rakennusterveysasiantuntija (H/Rakter 011/04), insinööri (ylempi AMK) Päivi Isokääntä ja rakennusterveysasiantuntija (C-10337-23-13), FT Sirpa Rautiala tekivät 7.11.2018 arviointikäynnin, jolloin he osallistuivat aloituspalaveriin ja tekivät katselmuksen koulun tiloihin. Saatujen
asiakirjojen ja tietojen sekä arviointikäynnin perusteella Päivi Isokääntä, ylilääkäri Pirjo Jokela
ja Sirpa Rautiala kirjoittivat tämän lausunnon.

2

Taustatiedot

2.1

Asiakirjatiedot
Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat:
1. Vanhan rakennuksen pää- ja leikkauspiirustukset 1, 3, 4, 6, 7, 10 ja rakennusselitys.
Arkkitehtuuritoimisto E. Ojanlatva. 1979-1980.
2. Vanhan rakennuksen ilmanvaihtopiirustus 2. Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy.
3.11.1980.
3. Lisärakennuksen luonnospiirustukset 2a ja 3-6. Tekninen toimisto. 16.-24.11.1987.
4. Lisärakennuksen LVI-piirustukset 1-5 ja LVI-työselitys. Insinööritoimisto E. Jaatinen
Oy. 13.1.1988.
5. Lisärakennuksen rakennepiirustukset 1-10 ja rakennusselitys. Insinööritoimisto Viitavesi Oy. 15.2.1988.
6. Lämpökuvaus. Optimico Ay. 2004-2005.
7. Tutkimustodistus. Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio. 14.4.2010.
8. Luettelo remonttikohteista 2017. Tekninen toimisto.
9. Tutkimusraportti. Humalojan koulu, rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti
308911. WSP. 10.8.2017.
10. Humalojan koulu. Kuntoarvio- ja PTS-suunnitelma. Rakenteet ja LVISA-tekniikka.
Projekti 308911. WSP. 10.8.2017.
11. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Lausunto SISYMP-2018-375361. 3.4.2018.
12. Taustatietolomake. Työterveyslaitos. 1.11.2018.

2.2

Muut saadut tiedot
Humalojan koulu koostuu kahdesta rakennuksesta: vanha rakennuksesta ja lisärakennuksesta.
Koululla on viisi työntekijää ja 49 oppilasta.
Molemmissa rakennuksissa on koettu lämpöolosuhteisiin liittyviä ongelmia (talvella kylmyys
ja kesällä kuumuus). Vesiputket ovat jäätyneet vuonna 2015.
Vanhemmilta ei ole tullut rehtorille ilmoituksia oppilaiden oireilusta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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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 kivirakenteista pistokoemaisesti ja kalusteita siirtämättä.
Sisäilman olosuhteet
Lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus mitattiin lyhyenä seurantamittauksena
tai pistokoemaisesti pöytätason korkeudelta suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala
HM145 tai TSI VelociCalc Plus) standardia SFS-EN 12599 soveltaen.
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.
Lämpökuvauskartoitus
Kosteusvaurioriskialueiden, eristepuutteiden ja ilmavuotoreittien kartoitukseen käytettiin
lämpökameraa (Flir 360). Kartoitus ei vastaa kaikilta osin rakennuksen lämpökuvausohjeistusta RT 14-11239. Pistemäisen lämpötilan lämpötilaindeksin vähimmäistaso TI on 61 %, jonka
mukaan esim. kastepisteriskiä on arvioitu tutkimushetken olosuhteissa. Kartoituksen aikana
7.11.2018 sää oli pilvinen ja ulkoilman lämpötila oli noin +4 °C.

4

Yhteenveto
Yhteenveto perustuu asiakirjatietoihin, arviointikäynnin saatuihin tietoihin ja katselmuksessa tehtyihin havaintoihin ja mittaustuloksiin. Tilanumerointi on liitteen 1 mukainen. Suluissa on myös nykyisiä tilanimiä.

4.1

Vanha rakennus
Vanha rakennus on valmistunut asuinkäyttöön vuonna 1926 ja siihen on tehty muutos/peruskorjaus viimeksi 1980-luvulla. Rakennus on ollut aiemmin suorakaiteen muotoinen (kuva 1).
Muutosten yhteydessä rakennusta on laajennettu oppilas/opettajien WC-tilojen osalta. Myös
keskiosan kuisti on rakennettu myöhemmin. Laajennusosien rakenteiden kuntoa ei ole tutkittu. Koulukäyttöön rakennus on muutettu ennen peruskorjaus/muutostöitä.
Rakennus on kaksikerroksinen, hirsirunkoinen ja siinä on monimuotoinen harjakatto. Vesikate
on vanha maalattu saumakate. Ylä-, ala- ja välipohja ovat puurakenteisia. Julkisivut ovat paneeliverhoiltuja. Rakennuksessa on sähkölämmitys. Ikkunat ovat kiinteitä eristyslasi-ikkunoita

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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ja 3-lasisia avattavia puuikkunoita. Pohjapiirustukset (2 ja 3) eivät olleet ajantasaiset ja tilojen
käyttötarkoituksia on muutettu.
Kyläyhdistys on tehnyt koululla omana työnään mm. ulkomaalausta ja salaojitusta.
Keväällä 2018 on katolta valunut lumen sulamisvesiä alakerran oppilaseteiseen. Lisäksi porrashuoneen 5 katossa on ollut vesivuoto, nykyisen maalaustilan (entinen pesuhuone) kohdalla
olevan hormin juuri on vuotanut ja huoneen 18 (mummola) katossa on ollut joskus vesivuoto.

Kuva 1. Julkisivu- ja leikkauspiirustusote vuodelta 1979 (1).

4.1.1

Ilmanvaihto ja paine-ero
Vanhan rakennuksen ilmanvaihto on painovoimainen/koneellinen poisto. Mm. keittiön tiskikoneen yläpuolisessa huuvassa, OT 10:ssä (luokat 1-2), teknisen työn tilojen alueella ja porrashuoneen 5 alueella on koneellinen poisto. Ilmanvaihtopiirustus ei ollut ajantasainen (2).
Keittiön huippuimurin tehoa voi säätää käsikäyttöisesti. Painovoimaisen ilmanvaihdon hormit
vetivät 7.11.2018 oikeaan suuntaan (kuvat 2-7). Keittiössä ilmavirtauksen suunta muuttui, kun
huuvan poisto käynnistettiin. Opetustilassa 6 (luokat 3-4) on kaksi korvausilmaventtiiliä, joista
toinen oli kiinni (kuvat 8 ja 9). Muissa tiloissa korvausilmaa ei ole järjestetty.
Osassa tiloista, kuten teknisen työn luokassa ja opetustilassa 10, on sähköisiä kattosäteilylämmittimiä, joista osa oli epäkunnossa (kuvat 10 ja 11).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 2. Keittiön 7 tiilihormissa veto oli oikeaan suuntaan, kun huuvaa ei ollut päällä.
Rakenteiden liittymissä ilmavuotoa/jäähtymää. TI 44 %.

Kuva 3. Valokuva viereisen lämpökuvan alueelta.
22.0 °C

min 15.4

20

15

20.9
10.0

Kuva 4. Keittiön 7 toinen hormi veti oikein
päin.

Kuva 5. Valokuva viereisen lämpökuvan alueelta.
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min 21.0

20

15

10.0

Kuva 6. Opetustilan 10 hormi veti oikeaan
suuntaan eikä lämpötilaeroa ole.

Kuva 7. Valokuva viereisen lämpökuvan alueelta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 8. Opetustilan 6 (3-4) toinen raitisilmaventtiili oli auki.

Kuva 9. Valokuva viereisen lämpökuvan alueelta.
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Kuva 10. Teknisen työn luokassa on
säteilylämmittimet ja koneellinen poisto.

Kuva 11. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Vanhan rakennuksen eri tiloissa ja kerroksissa paine-ero ulkoilmaan nähden vaihteli välillä 1…-6 Pa ja oli opetustilassa 6 noin -5 Pa (kuva 12).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 12. Paine-erot ulkoilmaan nähden eri tiloissa ja rakennuksissa.

4.1.2

•

Koneellinen ja painovoimainen ilmanvaihto eivät toimi suunnitellusti, koska eri ilmanvaihtoalueet eivät esim. ole tiiviitä toisiinsa nähden tai koneellista ja painovoimaista
ilmanvaihtoa on saman alueen sisällä.

•

Painovoimainen ilmanvaihto ei toimi oikein koneellisen ilmanvaihdon muuttaessa ilmavirtausten suunnan ajoittain likaisista hormeista sisäilmaan päin mm. keittiössä.

•

Paine-erot ulkoilmaan nähden olivat pieniä.

•

Epäkuntoiset säteilylämmittimet lisäävät alueellisia lämpötilaeroja ja siten voivat aiheuttaa vetoisuutta.

Sisäilman laatu ja olosuhteet
Sisäilman home- ja hiivapitoisuudet ovat olleet alakerrassa suuria ja lajisto poikkeava (7).
Sisäilman lämpötilat olivat hetkellisissä mittauksissa välillä 19-23 ºC. Ullakolla 26 (tekninen
työ) lämpötila oli alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Sisäilman suhteellinen kosteus oli vuodenajalle ja tilan käyttötarkoitukselle (keittiö) tyypillisiä (31-50%).
Olosuhteita mitattiin lyhyenä seurantamittauksena. Mittausväli oli yksi minuutti ja aikavakio
viisi sekuntia. Tulokset on esitetty kuvassa 13.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 13. Sisäilman olosuhteet opetustilassa 6 (luokat 3-4).
Opetustilassa 6 (3-4) olosuhteiden keskiarvot olivat: hiilidioksidi 800 ppm, lämpötila 21 °C
ja kosteus 36 %RH (kuva 13). OT 6 käyttäjiä pyydettiin pitämään ikkunat suljettuina mittausten ajan ja ikkuna avattiin koetun tuuletustarpeen takia mittauksen lopussa.

4.1.3

•

Sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteet olivat pääosin tavanomaisia vuodenaika huomioiden.

•

Opetustilan 6 hiilidioksidipitoisuus nousi enimmillään 1100 ppm oppitunnin aikana,
mikä ei ylittänyt Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, kun ulkoilman hiilidioksidipitoisuus huomioidaan.

Rakenteet
Homeen hajua havaittiin katselmuksessa keittiön 7 ulkoseinää vasten olevassa astiakaapissa
ja sen lähialueella (kuvat 14-16). Kaapin alueen lisäeristys ym. ovat olleet nykyisenlaisia jo
vuonna 2005 (6). Kaapin alusmaton vesijäljet ovat aiemman valokuvan perusteella lisääntyneet 13 vuoden aikana (6).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 14. Alakaapisto, jossa oli homeen hajua.

Kuva 15. Nurkan alakaappi sisältä. Seinä
on lisäeristetty XPS-eristeellä.

Kuva 16. Alakaapin sokkelitila.
•

Homeen haju viittaa mikrobikasvuun rakenteessa tai haju kulkeutuu kauempaa rakenteista.

•

Alakaapissa kosteusvaurioriskiä lisäävät vesijohtojen vuotoriskit ja putkien pintaan
kondensoituva vesi.

Alapohja on kutterinlastutäytteinen ns. rossipohja, jossa on useampia vanhoja muovimattopinnoitteita lastulevyn ja vanhan ponttilaudoituksen päällä. Asbestia on todettu opetustilan
10 vanhoissa lattiamateriaaleissa (9). Alapohjan kannatinpuut ovat olleet kuivia (9). Keittiön 7
alueella on todettu alapohjassa mineraalivillaeristys, jossa on mikrobivaurio (9). Mikrobivaurioita on todettu myös opetustilan 10 alapohjan kutterinlastueristeessä (9). Alapohjan rossitilaan ei ole kulkuyhteyttä ja siellä on rakennusjätettä (kuva 17). Alapohjan liittymissä todettiin
paikallisesti ilmavuotoa mm. tiilihormien (kuvat 2 ja 3) ja ulkoseinäliittymien rakojen kohdalla
(kuvat 18 ja 19). Pääosa liittymistä oli tiiviitä (kuvat 20 ja 21). Kalusteiden kohdalla pintalämpötila laskee paikallisesti alle vähimmäistason mm. opetustilassa 6 (kuvat 22 ja 23).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 17. Rossipohjassa on mm. rakennusjätettä.
17.1

22.0 °C

min 12.8

20

15

10.0

Kuva 18. Pistemäinen ilmavuoto/jäähtymäalue
oppilaseteisessä 11. TI 55%.

Kuva 19. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C

18.4
min 17.5

20

15

10.0

Kuva 20. Tiivis alapohja-ulkoseinälittymä
opetustilassa 10. TI 84%.

Kuva 21. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 22. Kalusteen alapuoli jäähtyi alle
vähimmäistason (61 %). TI 57%.
•
•
•

Kuva 23. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Mikrobien kulkeutumisriski alapohjarakenteesta sisäilmaan on pieni mm. opetustilassa 10.
Epäpuhtauksia voi alipainetilanteissa kulkeutua paikallisesti alapohjan rossitilasta ja
rakenteiden liittymistä.
Lattiamaton alapuolisissa materiaaleissa oleva asbesti ei heikennä sisäilman laatua,
kun asbestipitoinen materiaali on ehyt.

Välipohja on puurakenteinen. Rakennetta ei ole selvitetty tarkemmin. Välipohjan ja ulkoseinän liittymä jäähtyi poikkeavasti ullakolla 26 (tekninen työ, kuvat 24 ja 25), mutta esim. huoneessa 18 (Mummola) välipohjaliittymässä ei todettu poikkeavaa (kuvat 26 ja 27).
22.0 °C

min 13.6

20

15

16.1
10.0

Kuva 24. Ullakon 26 (tekn. työ) välipohjaliittymä
jäähtyy poikkeavasti. TI 60 %.

Kuva 25. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C
20

min 17.2

15

18.7

10.0

Kuva 26. Huoneen 18 (Mummola) välipohjaliittymässä ei poikkeavaa. TI 83.

Kuva 27. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

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

Välipohjan epäpuhtauksista ei ole tietoa, mutta laaja-alaista vuotoilman kulkeutumista välipohjasta sisäilmaan ei tapahdu.

Ulkoseinät ovat ulkopuolelta mineraalivillalla eristettyjä hirsiseiniä. Ulkoseinän rakenneleikkaukset (1) eivät vastanneet viimeisimpien rakenneavausten tietoja (9). Kivirakenteinen sokkeli on eristetty ulkopuolelta ja verhoiltu asbestia sisältävällä levyllä. Julkisivuverhouksen kosteusvaurioalueella (keittiö 7) on todettu mikrobivaurio ulkoseinän lisäeristeessä (9). Hirsirungon sisäpuolella on koolaus ja lastulevytys, mutta ei erillistä ilmansulkua. Myös esim. vanhoja
tapetteja on uudempien pintojen taustalla. Ulkoseinä- ja ikkunarakenteet eivät ole olleet tiiviitä (9). Vuotoilmaa kulkeutui katselmuksen aikana paikallisesti sisäilmaan ulkoseinä-alapohjaliittymien kautta pienestä paine-erosta huolimatta (kuvat 28 ja 29).
22.0 °C

17.6
20

min 13.7

15

10.0

Kuva 28. Paikallinen ilmavuoto pilasterin liittymässä ulkoseinään opetustilassa 10 (1-2).

Kuva 29. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

•

Lisäeristys on ulkoseinärakenteen ulkopuolella, mikä on kosteusteknisesti toimivampi
esim. sisäpuoliseen lisäeristykseen verrattuna.

•

Julkisivun kosteusvauriot ja vesivuodot lisäävät mikrobivaurioiden riskiä/laajuutta
rakennuksessa, ellei niitä korjata.

•

Sisäpuolen levytys toimii käytännössä rakenteen ilmansulkuna, vähentäen epäpuhtauksien kulkeutumista ulkoseinärakenteesta sisäilmaan.

•

Mikrobien kulkeutumisriski keittiön ulkoseinän lisäeristekerroksesta sisäilmaan on
pieni.

Yläpohja on puurakenteinen ja sen eristys on purua, sammalta, kutterinlastua ja paikoin mineraalivillaa. Ullakolta on ollut mm. roskia, vesikatossa vesivuotojälkiä ja katteessa reikiä (9).
Ullakon 26 (tekninen työ) kattojiirien alueella todettiin poikkeavaa jäähtymää (kuvat 30 ja 31).
Muissa tiloissa yläpohjan lämpötilaerot olivat tavanomaisia (kuvat 32 ja 33).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 30. Teknisen työn kattojiirien liittymät
jäähtyvät poikkeavasti. TI 58 %.

Kuva 31. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 32. Huoneen 8 (Mummola) yläpohjan
lämpötilaerot olivat pieniä. TI 87%.

4.2

Kuva 33. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

•

Monimuotoisen vesikaton kattojiirien ja hormiliittymien vuotokohdilla on mikrobivaurioriski, ellei kastuneita materiaaleja ole uusittu.

•

Vuotoilman kulkeutuminen rakennuksen yläosista, kuten yläpohjasta on vähäisempää
kuin alaosista luonnollisen paine-eron takia.

•

Teknisen työn alueella epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista on ajoittain mahdollista mm. koneellisen poistoilmanvaihdon aiheuttaman alipaineen takia.

Lisärakennus
Lisärakennus on valmistunut vuonna 1988 ja siihen ei ole tehty peruskorjausta. Rakennus on
pääosin yksikerroksinen, toisessa kerroksessa sijaitsee ilmanvaihtokonehuone (kuva 34). Rakennus on puurankarunkoinen ja ylä- ja välipohjat ovat puurakenteisia. Alapohja on teräsbetonia. Rakennus on sähkölämmitteinen.
Rakennuksessa on ollut vesikattokattovuoto 2000-luvulla.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 34. Lisärakennuksen leikkauspiirustusotteet (3).

4.2.1

Ilmanvaihto ja paine-erot
Ilmanvaihto on alkuperäinen koneellinen tulo-poisto, jossa on lämmöntalteenotto ja sähkölämmitys (kuva 35). Ilmanvaihtokonehuone on puku- ja pesutilojen yläpuolella, jonne on kulku
siivoushuoneen 113 kautta. Ilmanvaihto on puhdistettu viimeksi vuonna 2015. Tuloilmasuodattimet ovat luokkaa F6 ja ne vaihdetaan kerran vuodessa. Viimeksi ne on vaihdettu marraskuussa 2017 (kuva 36). Tuloilman lämpötila liikuntasalissa oli noin +17°C (kuvat 37 ja 38).
Tuloilma tuodaan liikuntasaliin ja pukuhuoneisiin tuloilmapäätteiden kautta ja likainen ilma
poistetaan lähes kaikista tiloista (ei TK 111) poistoilmaventtiilien kautta. Oppilaskäytävä 108
toimii siirtoilmatilana, jonka kautta ilma siirtyy säleiköiden tai ovirakojen kautta mm. opetustilaan 114 (kuva 39). Erillinen huippuimuri kattaa OT 114, WC:t 109 ja 110, SH 113 ja opetusvälinevaraston 112 alueiden poistoilmanvaihdon. Tuulikaapissa on suunnitelman (4) mukaan
erillinen tuulikaappikoje ja raitisilmakanava kuistin katon yläpuolelle. Liikuntasalin ilmamäärät
on suunniteltu tasapainoiseksi, joten muille alueille korvaus- tai siirtoilma on suunniteltu tuotavan tuulikaapin 111 kautta. Ilmanvaihto on toteutettu pääosin suunnitelman mukaan.
Opetustila 114 ja liikuntasali 102 olivat alipaineisia ulkoilmaan nähden (OT 114 noin -17 Pa ja
liikuntasali noin -9 Pa (kuvat 12 ja 40). Liikuntasali oli noin -9 Pa ja opetustila 114 noin -16 Pa
alipaineinen (kuva 12).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 35. Ilmanvaihtokone.

Kuva 36. Suodattimien vaihtopäiväykset.
22.0 °C

min 17.3
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Kuva 37. Tuloilma liikuntasaliin.

Kuva 38. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 40. Opetustilan 114 paine-ero ulkoilmaan nähden.

Kuva 39. Siirtoilma-aukot seinän yläosassa.
•

Tarpeettoman suuri alipaine voi lisätä epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista sisäilmaan vuotoilman mukana. Lisärakennuksessa tarpeettoman suuri alipaine voi
ajoittain lisätä epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista ja heikentää eristävyyttä ilmavuotojen takia.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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4.2.2

•

Rakenteiden ilmavuodot heikentävät eristävyyttä.

•

Siirtoilma oppilaskäytävän 108 tai tuulikaapin 111 kautta ei täytä nykyisiä puhtausvaatimuksia.

•

Tuloilman suodatustaso on rakentamisajankohdan vaatimusten mukainen ja nykyisiä
heikompi.

•

Ilmanvaihtojärjestelmä on rakentamisajankohdan vaatimusten mukainen ja nykykäytännöistä poikkeava.

Sisäilman olosuhteet
Sisäilman lämpötilat olivat hetkellisissä mittauksissa katselmuksen aikana välillä 19-20 ºC. Liikuntasalissa lämpötila oli alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Sisäilman suhteellinen kosteus olivat vuodenajalle tyypillisiä 36-37 %.
Homeen hajua todettiin näyttämön alatilassa 103, WC:ssä 109, tuulikaapissa 111 ja siivoushuoneessa 113. Tuulikaapin homeen hajun syytä on selvitetty ja vaurioita korjattu ulko-oven
kynnysalueelta, mutta haju ei ole hävinnyt.

4.2.3

•

Sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteet olivat pääosin tavanomaisia.

•

Homeen haju viittaa mikrobikasvuun lähialueella tai se kulkeutuu kauempaa rakenteista.

Rakenteet
Alapohjarakenteet ovat pääosin suunnitelmien (5) mukaisia. Liikuntasalin alapohjalaatan alla
oleva EPS-eristeen paksuus on ollut reuna-alueella 50 mm suunnitellun 100 mm sijaan (5).
Opetustilan 114 ja opetusvälinevaraston 112 muovimattopinnoitteisten lattioiden pinnassa
tai eristetilassa ei ole todettu kohonnutta kosteutta eikä liikuntasalin lattiaeristeessä mikrobivauriota (9).
Muovimattopinnoitteissa lattioissa ei todettu katselmuksessa pintailmailmaisimella poikkeavaa kosteutta. Lattioiden ja ulkoseinien liittymissä ei todettu poikkeavasti ilmavuotoja tai eristepuutteita kuin paikallisesti (kuvat 41 ja 42). Rakenteet jäähtyvät paikallisesti alle vähimmäistason heikon ilmankierron tai ilmavuotojen takia mm. näyttämön alatilassa ja jumppapatjan
kohdalla (kuvat 43 ja 44). Jumppapatjan säilyttämistä muualla kuin ulkoseinää vasten on suositeltu jo aiemmin (6). Lisäksi vuotoilmaa kulkeutui sisäilmaan merkkisavuilla havainnoiden
opetustilan 114 ulkoseinä/lattialiittymistä.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 41. OT 114 ulkoseinän ja alapohjan liittymässä paikallinen ilmavuoto.
min 10.4

Kuva 42. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C
20

15

13.8

10.0

Kuva 43. Näyttämön alatilan kulmat jäähtyivät
alle vähimmäistason 61%. TI 40 %.

Kuva 44. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

•

Alle vähimmäistason (TI alle 61 %) jäähtyvillä pinnoilla/vuotoilmakohdissa on kastepisteriski ja siten mikrobivaurioriski.

•

Epäpuhtauksia, kuten hajua voi kulkeutua ajoittain paikallisten ilmavuotokohtien
kautta.

•

Alapohjan mikrobivaurioriskit ovat muovimattopintaisilla alueilla pienet ja vaurioita ei
ole todettu liikuntasalin puulattiarakenteessa.

Puurunkoisten ulkoseinien eristepaksuus on 200 mm ja levytyksen taustalla on todettu höyrynsulkumuovi. Julkisivuverhouksen taustalla on tuuletusväli. Liikuntasalin ulkoseinäeristeessä
on todettu mikrobivaurio (9). Ulkoseinissä todettiin paikallisesti ilmavuotoa sähkörasioiden
kohdalla (kuvat 45 ja 46) ja seinälevytyksen epätiiviyskohdissa (kuvat 47 ja 48). Sähkörasioiden
ilmavuodot on todettu jo aiemminkin (6).
Asbestia ei ole todettu liikuntasalin ulkoseinän bitumikermissä (9).
Ikkunarakenteiden on todettu olevan paikallisesti epätiivitä (9). Liikuntasalin yhden ikkunan
tiivistys oli heikko tai sen sulkijat olivat auki (kuvat 49 ja 50). WC-tilan 109 väliseinässä todettiin poikkeavaa jäähtymä viemärin tuuletusputken kohdalla (kuvat 51-54).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 46. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 45. OT 114 sähkörasian alueella
ilmavuotoa. TI 61 %.
22.0 °C
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Kuva 47. Tasalämpöiset seinät ja lattia.
Ilmavuotoa kohdissa, joissa levytys ei ole ehyt.
TI 51%.

Kuva 48. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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min 9.1
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20
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Kuva 49. Ikkunassa tiivistevuotoa tai sulkijat
auki.

Kuva 50. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 51. Viemärin tuuletusputken alue ja
ulkonurkka jäähtyvät poikkeavasti.

Kuva 52. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 53. Myös kuvan 51 yläpuolella viemärin
tuuletusputken alue jäähtyy poikkeavasti.
•
•
•
•
•

Kuva 54. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Viemärin tuuletusputki WC:ssä 109 on todennäköisesti eristämätön.
Kondenssiongelmat tai vesivuodot viemärin tuuletusputken alueella voivat olla osasyy WC:ssä 109 todettuun homeen hajuun.
Ulkoseinärakenteiden pintalämpötilan lasku paikallisesti alle vähimmäistason (TI alle
61 %) lisää kastepisteriskiä jäähtymäalueelle.
Epäpuhtauksien kulkeutuminen ulkoseinärakenteesta on epätodennäköistä, jos höyrynsulku on ehyt.
Liikuntasalin ulkoseinän näytteenottoalueella mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan
on mahdollista.

Yläpohja on puurakenteinen ja eristys puhallusvillaa. Suunnitelmissa (5) on esitetty höyrynsulku sisäverhouslevyn ja koolauksen yläpuolella, mitä ei ole varmennettu. Osa katon säteilylämmittimien lamelleista oli rikki (kuvat 55 ja 56). Yläpohjaliittymissä ei todettu pääosin poikkeavaa (kuvat 57 ja 58). Oppilaskäytävän 108 yläpohjassa todettiin poikkeavia jäähtymäalueita
tiiliväliseinän ja yläpohjan liittymässä ilmanvaihtokonehuoneen kohdalla (kuvat 59-61).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 55. Liikuntasalin katon säteilylämmittimien lamelleista on osa rikki. Lämpösäteily aiheuttaa suuria pintalämpötilaeroja pintoihin.
min 16.7

Kuva 56. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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Kuva 57. Opetustilan 114 seinässä ja
yläpojassa tavanomaisia jäähtymäalueita. TI
79%

Kuva 58. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C
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10.0

Kuva 59. Oppilaskäytävän 108 yläpohjassa
poikkeavia jäähtymäalueita. TI 74%

Kuva 60. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

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

Kuva 61. Pystyleikkausote (5) kuvan 60 väliseinän yläosan kohdalta.
•
•
•
4.3

Yläpohjan jäähtymäalueilla höyrynsulku ei ole tiivis tai yläpohjaeristys on muuta aluetta ohuempi.
Kastepisteriski jäähtymäalueiden pinnalla on pieni.
Epäpuhtauksien kulkeutumisriski yläpohjarakenteesta on pieni.

Koetut työympäristöhaitat ja oireilu
Alkuvuodesta 2018 kaikkiin Haapaveden kouluihin tehtiin sisäilmastokysely koettujen sisäilmasto-ongelmien kartoittamiseksi (11). Humalojan koululla kyselyyn vastasi viisi henkilöä
(osallistumisaktiivisuus 100 %). Osallistujamäärä on pieni, mikä haittaa tulosten vertailtavuutta, koska pienessä ryhmässä yksilöllisten tekijöiden merkitys korostuu. Koululla ei raportoitu pitkittynyttä olosuhdehaittaa tai työhön liittyvää oireilua.

5

Altistumisolosuhteiden arviointi
Altistumisolosuhteita voidaan arvioida, kun rakennuksen kunnosta, rakenteiden lämpö- ja
kosteusteknisistä toimivuudesta, käytetyistä materiaaleista, talotekniikasta ja niiden mahdollisista 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

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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5.1.1

Vanha rakennus
Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen
Ulkoseinä- ja alapohjaeristeissä on yksittäisiä mikrobivaurioita mm. keittiössä 7 ja opetustilassa 10. Vauriokohdista ei ole suoraa ilmayhteyttä sisäilmaan. Homeen hajua ja vuotoilmaa
kulkeutui kuitenkin paikallisesti keittiöön 7. Tilat olivat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden,
joten epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan on ajoittain mahdollista.
Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet
Rakenteen sisällä oleva asbesti ei heikennä sisäilman laatua. Muiden epäpuhtauksien riskitekijöitä ei havaittu.
Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Ilmanvaihtojärjestelmät heikentävät ajoittain sisäilman laatua poistohormien takaisinvirtauksen tai rakenteiden epäpuhtaan vuotoilman takia korvausilmareittien puuttuessa. Alipaine lisää ajoittain ja paikallisesti vetoisuutta opetustilassa 6 lämmittämättömän korvausilman takia
ja muissa tiloissa rakenteiden ilmavuotojen takia.
Sisäilman olosuhteet
Sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus olivat pääosin tavanomaisia.
Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava
olosuhde on pääosin mahdollinen ja keittiössä 7 todennäköinen.

5.1.2

Lisärakennus
Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen
Ulkoseinässä on yksittäisiä mikrobivaurioita, joista on ilmavuotoreittejä sisäilmaan. Tilat ovat
alipaineisia ulkoilmaan nähden, joten epäpuhtauksien, kuten homeen hajun kulkeutuminen
on mahdollista mm. WC-tilaan 109, tuulikaappiin 111, siivoushuoneeseen 113 ja näyttämön
alatilaan 103.
Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet
Rakenteissa ei ole todettu asbestia. Muiden epäpuhtauksien riskitekijöitä ei havaittu.
Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Tuloilman suodatustaso vastaa ohjeita. Järjestelmässä on nykyvaatimuksiin nähden heikkouksia, kuten siirtoilma epäpuhtaammista tuulikaapista ja oppilaseteistilasta puhtaampaan luokkatilaan, mikä voi ajoittain heikentää sisäilman laatua.
Sisäilman olosuhteet
Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus olivat pääosin tavanomaisia.
Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava
olosuhde on pääosin epätodennäköinen ja WC:ssä 109, tuulikaapissa 111, siivoushuoneessa 113 ja näyttämön alatilassa 103 todennäköinen.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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6

Terveydellisen merkityksen arviointi
Terveydellisen merkityksen arviointi perustuu altistumisolosuhteiden arviointiin
(https://www.julkari.fi/handle/10024/131872 ja https://www.julkari.fi/handle/10024/132078).
Työtiloissa todettuun kosteus-/mikrobivaurioon voi liittyä lisääntynyt astman ja pitkittyvän
hengitystieoireilun riski silloin, kun vaurioon liittyvä tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on arvioitu todennäköiseksi tai erittäin todennäköiseksi ja työskentely näissä tiloissa
on pitkäaikaista tai jatkuvaa. Tutkimusten mukaan astmariski on noin 1,5-kertainen altistumattomiin verrattuna.
Kosteus- ja mikrobivaurioiden lisäksi sisäympäristöhaittoja voivat aiheuttaa myös mm. lämpöolosuhteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat, muut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, 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 sujumiseen.
Sisäilmaongelmiin liittyvät muut osatekijät kuten huolestuneisuus, epäluottamus ja viestinnän
ongelmat voivat lisätä ja pahentaa koettuja haittoja ja oireita sekä vaikeuttaa ongelman ratkaisua.
Terveydellisen merkityksen arvioinnin periaatteet on esitetty taulukossa 1.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Taulukko 1. Terveydellisen merkityksen arviointi.
Tavanomaisesta

Työskentely-

Kosteusvaurioiden

Muiden sisäilman laatua

poikkeava

aika

terveydellinen merkitys

heikentävien tekijöiden

olosuhde

terveydellinen merkitys
lyhytaikainen

Ei tavanomaisesta poik-

Ei tavanomaisesta poik-

keavaa sairastumisen vaa-

keavaa sairastumisen vaa-

raa

raa

Ohimenevä oireilu ja muu

Ohimenevä oireilu ja muu

haitta mahdollinen

haitta mahdollinen

Lisääntynyt astman ja pit-

Ei tavanomaisesta poik-

kittyvän hengitystieoireilun

keavaa sairastumisen vaa-

riski

raa

Pitkittyvä oireilu ja muu

Pitkittyvä oireilu ja muu

haitta mahdollinen

haitta mahdollinen

Ei tavanomaisesta poik-

Ei tavanomaisesta poik-

keavaa sairastumisen vaa-

keavaa sairastumisen vaa-

raa

raa

Ohimenevä oireilu ja muu

Ohimenevä oireilu ja muu

Erittäin

haitta mahdollinen

haitta mahdollinen

todennäköinen

Lisääntynyt astman ja pit-

Ei tavanomaisesta poik-

kittyvän hengitystieoireilun

keavaa sairastumisen vaa-

riski

raa

Pitkittyvä oireilu ja muu

Pitkittyvä oireilu ja muu

haitta mahdollinen

haitta mahdollinen

Epätodennäköinen
Mahdollinen

pitkäaikainen
lyhytaikainen
pitkäaikainen
lyhytaikainen

Todennäköinen

pitkäaikainen

lyhytaikainen

pitkäaikainen

Asiakirjojen, saatujen tietojen ja katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde on vanhassa rakennuksessa pääosin mahdollinen ja keittiössä 7 todennäköinen. Lisärakennuksessa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on pääosin epätodennäköinen ja
WC:ssä 109, tuulikaapissa 111, siivoushuoneessa 113 ja näyttämön alatilassa 103 todennäköinen.
Suurimmassa osassa tiloja ei siten ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan
katsoa aiheuttavan lisääntynyttä sairastumisen vaaraa. Yksittäisiin tiloihin, joissa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on arvioitu todennäköiseksi ja joissa työskentely/oleskelu on pitkäaikaista, voi kuitenkin liittyä lisääntynyt astman riski. Näiden tilojen osalta suosittelemme toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi. Myös muut sisäilman laatua heikentävät tekijät
vanhassa rakennuksessa on syytä huomioida ennalta ehkäisevästi työntekijöiden hyvinvoinnin
turvaamiseksi.

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