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Mieluskylän koulun altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviointi

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon Mieluskylän
koulusta (Mieluskoskentie 13, Mieluskylä). 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 ja katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde Mieluskylän koulun liikuntasalin puoleisessa rakennusosassa mahdollinen, muualla epätodennäköinen.

Sairastumisen vaaran arviointi perustuu altistumisolosuhteita ja tilojen käyttöä koskeviin tietoihin. Muuta
henkisen tai fyysisen terveyden haittaa arvioitaessa huomioidaan myös käyttäjäkokemukset. Mieluskylän
koululla ei ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan lisääntynyttä
sairastumisen vaaraa. Liikuntasalissa todettu vetoisuus voi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Sisäilman laatua
heikentävät tekijät on syytä huomioida ennalta ehkäisevästi työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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1

Yleistä
Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon
Mieluskylän koulusta (Mieluskoskentie 13, Mieluskylä). 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 arviointikäynnin
29.11.2018, 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

Rakennuksen perustiedot
Tiedot rakennuksesta perustuvat taustatietolomakkeeseen, saatuihin tietoihin ja arviointikäynnillä tehtyihin havaintoihin.
Rakennuksen taustatiedot:
Rakennusvuosi
Peruskorjausvuodet
Kerroslukumäärä
Rakennustyyppi
Kantava runko
Kattomuoto ja vesikate
Yläpohja
Ulkoseinät
Maanvastaiset seinät
Alapohjat
Välipohjat
Yleisimmät pintamateriaalit

Ilmanvaihtojärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä

1951
2006
2 kerrosta ja kellarikerros
oppilaitos
massiivinen tiilirunko
harjakatto, tiilikate
teräsbetoninen laattapalkisto
tiili-villa-massiivitiilirunko
teräsbetoni ja sisäpuolinen verhousmuuraus
maanvarainen laatta
teräsbetoninen laattapalkisto
lattiat: muovimatto, vinyylilaatta, akryylimassa, puu
seinät: maalattu tasoite/rappaus
katto: maalattu tasoite/betoni, levyverhous
koneellinen tulo-poisto, koneellinen poisto ja painovoimainen ilmanvaihto
kaukolämpö, vesikiertoiset patterit

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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2.2

Asiakirjat
Käytettävissä olleista asiakirjoista hyödynnettiin seuraavia:
1. Pää- ja työpiirustukset: päädyt ja ullakko 947/51, leikkaus 945/51, osapohjat kellarija 2. kerros 1511/52, 1513/52. Rakennusinsinööritoimisto Eino Niemelä. 1952.
2. Peruskorjaussuunnitelmat: pohjat kellari, 1. ja 2. krs, huone- ja rakennusseloste ja
kattoleikkauksia. Haapaveden kaupunki, Tekninen toimisto 23.6.2005 ja Arkjatek Oy
21.6.2006.
3. LVI-pohjapiirustukset, leikkaus ja työselitys. Insinööritoimisto E. Jaatinen Oy.
9.6.2006.
4. Tutkimustodistus. Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio. 16.12.2010.
5. Tutkimusraportti. Mieluskylän koulu, rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti
308911. WSP. 10.8.2017.
6. Mieluskylän koulu. Kuntoarvio- ja PTS-suunnitelma. Rakenteet ja LVISA-tekniikka.
Projekti 308911. WSP. 11.8.2017.
7. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Lausunto SISYMP-2018-375361. 3.4.2018.
8. Taustatietolomake. Työterveyslaitos. 19.11.2018.

2.3

Muut saadut tiedot
Mieluskylän koululla on seitsemän vakituista työntekijää ja 58 oppilasta.
Kukaan työntekijöistä ei ole kokenut sisäilmaan liittyvää oireilua. Työntekijät ja oppilaat ovat
sairastaneet vähän.
Koululla ei ole tehty isompia korjauksia ennen vuoden 2006 peruskorjausta. Peruskorjauksessa on mm. uusittu viemärit, huoltomaalattu ikkunat, kapseloitu lattian asbestipitoiset materiaalit ja uusittu tiilikatto/ruoteet.

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.
Lämpökuvauskartoitus
Kosteusvaurioriskialueiden, eristepuutteiden ja ilmavuotoreittien kartoitukseen käytettiin
lämpökameraa (Flir B360). 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.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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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, saatuihin tietoihin ja katselmuksessa tehtyihin
havaintoihin. Katselmus tehtiin vain osaan koulun tiloista. Tilanimet ovat LVI-pohjapiirustusten mukaisia (3).
Mieluskylän koulu on rakennettu vuonna 1952 ja peruskorjattu vuonna 2006 (kuvat 1-3). Tilojen käyttötarkoitus on osittain muuttunut, mutta tilajaon muutoksia on tehty vähän (kuvat
1 ja 3). Runkorakenteet ovat pääosin alkuperäisiä ja keskiosan rakennuksen lattiakorot ovat
päätyosia ylempänä (kuva 2). Peruskorjauksessa on uusittu mm. vesikatto, pintamateriaaleja
ja LVI-tekniikka (kuvat 4-5). Ikkunat ovat alkuperäiset.

Kuva 1. 2. kerroksen pohjapiirustusote 1951 (1).

Kuva 2. Leikkauspiirustuksia 1951 (1).

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 3. 2. kerroksen pohjapiirustusote 2005 (2).

Kuva 4. Käytävä.
4.1
4.1.1

Kuva 5. Luokka ja opettajienhuone.

Rakenteet
Alapohja
Eristämättömän betonirakenteisen alapohjalaatan on todettu olevan noin 200 mm paksu (5).
Sen alla on ilmatila ja paikoin laudoitus, mikä viittaa kantavaan alapohjaan. Lattiapinnoitteet
ovat kellarikerroksessa epoksia ja ruokailu-/kabinettitiloissa hitsattua muovimattoa. Jalkalistat
ovat liimattua/hitsattua muovijalkalistaa, joten lattia-seinäliittymä on tiivis (kuva 6). Huoneselosteen (2) mukaan vanhat laattapinnat on suunniteltu purettavaksi asbestityönä, mutta
saadun tiedon mukaan asbestia sisältäneet pinnoitteet on kapseloitu nykyisten alle. Teknisen

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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työn 1 (puutyö) lattiapinnoite on erilaisia vinyylilaattoja ja teknisen työn 2 (konesali) maalattu
puulattia.
Poikkeavaa kosteutta on todettu pintailmaisimella kellarikerroksen teknisen työn 1 luokan vinyylilaattapintaisessa lattiassa (5). Katselmuksessa poikkeavaa kosteutta todettiin pintailmaisimella lisäksi muovimattopintaisissa lattioissa kabinetissa ja ruokailutilassa. Alimman kellarikerroksen varaston maalipintainen lattia on ollut rakennekosteusmittauksessa märkä lattian
alapuolisesta ilmatilasta huolimatta (5). Näkyviä kosteusvaurioita ei katselmuksella havaittu.

Kuva 6. Kellarikerroksen muovimattopintainen lattia ja leveä muovijalkalista.

Kuva 7. Teknisen työn 2 maalattu
puulattia.

4.1.2

•

Poikkeava kosteus lisää lattiapinnoitteen vaurioitumisriskiä ruokasalitilojen alueella.

•

Alapohjarakenteen alapuolinen ilmatila katkaisee kapillaarisen kosteuden nousun lattiaan mm. teknisissä tiloissa. Ilmatilan laajuudesta ei ole tietoa eikä se estä sivusuuntaista kapillaarista kosteuden siirtymistä.

•

Betonirakenteisen lattian ja ulkoseinän liittymistä ei kulkeutunut vuotoilmaa, joten
epäpuhtauksien kulkeutumisriski alapohjan ilmatilasta on pieni.

•

Puulattia kellarikerroksen teknisen työn 2 (konesali) alapohjassa on ns. riskirakenne.

•

Nykyisten pintamateriaalien alla olevat asbestia sisältävät vanhat lattiapinnoitteet eivät aiheuta altistumisriskiä asbestille, jos lattiapinta on ehjä.

Välipohja ja yläpohja
Väli- ja yläpohjat ovat erilaisia laattapalkistoja. Kellarikerrosta vasten on esim. kaksoislaattapalkisto (1). Liikuntasalin välipohja on alalaattapalkisto (1). Välipohjaeristeenä/täyttönä on lastua, purua ja hiekkaa. Yläpohjaeristeinä on mineraalivillaa ja lastuvillalevyä palopermannon
alla (5). Kattopinnat on peruskorjauksessa pääosin maalattu (2) ja ne ovat mm. keskiosan luokissa maalattua kuitulevyä. Ensimmäisen kerroksen välipohjatäytöstä ja yläpohjaeristeestä
otetuissa kolmessa materiaalinäytteessä ei ole todettu mikrobivaurioita (5). Toisen kerroksen
välipohjarakennetta ei ole tutkittu, mutta vanhan leikkauspiirustuksen perusteella välipohja

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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on ylälaattapalkisto, jonka päällä on eriste ja pintalaatta (kuva 8). Asbestia on todettu vesikaton vanhassa bitumikermissä (5).

Kuva 8. Toisen kerroksen ulkoseinä-välipohjaleikkaus vuodelta 1952 (1).
Ulkoseinien lähialueella lattiapinta jäähtyy alle vähimmäistason, kun alueella on kalusteita ja
tavaroita (kuvat 9 ja 10). Rakennuksen päätyosassa yläpohjan alapinta on maalattu tasoite/rappauspinta. Palkisto erottuu lämpökuvassa viileämpänä (kuvat 11 ja 12). Keskiosan
luokissa yläpohjan alapinnassa on koolaus ja levytys, jolloin lämpötilaerot pääosin tasaantuvat
koolausvälissä paikallista poikkeamaa lukuun ottamatta (kuvat 13-16). Poikkeamakohdan yläpuolella rakenteessa on reikä, jota ei ole otettu käyttöön eikä tulpattu, joten rakenne on ko.
kohdalla auki ullakkotilaan.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 9. 1. kerroksen kerhohuoneen väliseinän
ja ulkoseinän kulma jäähtyy alle välttävän tason
61 % (TI 51 %).

Kuva 10. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C

min 15.9

20

18.6

15

10.0

Kuva 11. Tekstiilityöluokan yläpohjapalkisto
erottuu muuta yläpohjaa viileämpänä. TI 81 %.

Kuva 12. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C
20

min 17.0
18.8
15

10.0

Kuva 13. Luokan 1 yläpohjan levytyksen taustalla poikkeava jäähtymäalue, jossa TI 86 %.

Kuva 14. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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22.0 °C

min 18.9

20

19.3
15
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Kuva 15. Keskialue luokan 1 yläpohjasta on tasalämpöinen. TI 95 %.

Kuva 16. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Liikuntasalin välipohja on alalaattapalkisto, jonka päällä on vanha puulattia. Peruskorjauksessa pintamateriaaliksi on lisätty joustava urheilutilan matto. Lattian ja seinien välissä on rakoja, joista tuli vuotoilmaa (kuvat 17-19). Rakenteen keskialueella ei ole todettu mikrobivauriota (5). Näyteotanta on ollut pieni.
15.0 °C

min 6.6

14

12

10

8

13.4
7.0

Kuva 17. Liikuntasalin ulkonurkassa ilmavuotoa.
TI oli 42 %.

Kuva 18. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 19. Liikuntasalin ulkoseinä-lattialiittymä.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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4.1.3

•

Ensimmäisen kerroksen välipohjassa ja yläpohjassa ei ole todettu mikrobivaurioita.

•

Välipohjarakenteet jäähtyvät paikallisesti esim. ulkoseinien lähialueilla alle vähimmäistason, mikä lisää rakenteen kastepisteriskiä ja siten vaurioitumisriskiä.

•

Liikuntasalissa lattiarakenteen epäpuhtaudet voivat kulkeutua vuotoilman mukana sisäilmaan lattia-seinäliittymien rakojen kautta.

Ulkoseinät
Tiilirakenteisissa ulkoseinissä on mineraalivillaeristys kantavan tiilirakenteen ja julkisivun tiiliverhouksen välissä. Mineraalivillaeristeessä on todettu mikrobivaurioita molemmissa näytteenottopaikoista (1. kerroksen liikuntasali ja päätyosan WC:t) (5). Seinäpinnat on peruskorjauksessa pääosin maalattu (2).
Liikuntasalin seinäpinnat olivat yleisesti viileitä 17 °C ja pintalämpötilaerot suuria (kuvat 2023). Luokkien ulkoseinissä ei havaittu poikkeavaa (kuvat 24 ja 25).
22.0 °C

min 8.8
12.0

20

15

10.0

Kuva 20. Liikuntasalin ulkoseinän alaosa porrashuoneen vieressä. TI 55%
min 11.6

Kuva 21. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

22.0 °C
20

33.4
15

10.0

Kuva 22. Suuria pintalämpötilaeroja liikuntasalissa.

Kuva 23. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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22.0 °C

min 13.5

20

17.5

15

10.0

Kuva 24. Eskarin ulkonurkka jäähtyy tavanomaisesti. TI 69 %.

Kuva 25. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Maanvastaiset seinät ovat sisäpuolelta verhousmuurattuja betoniseiniä, joista osassa on muurauksen ja betonin välissä mineraalivillaeristys ja osassa ei. Kellarikerroksen teknisen työn 1
(puutyöt) maanvastaisen seinän eristeessä ei ole todettu mikrobivauriota (5). Maanvastainen
seinä jäähtyy yläosiltaan selkeästi alle vähimmäistason (kuvat 26 ja 27). Laattapinnoista osa
on poistamatta mm. patterien taustalta (kuva 28). Seinän alaosassa on levyrakenteinen putkistokotelo (kuva 29). Kuvassa näkyvä alkuperäinen ”raitisilmaräppänä” avattiin juuri ennen
kuvausta. Opetustilan yläkulman jäähtymäalueella on ollut aiemmin ns. ruokakomero (kuvat
30 ja 31).
25.0 °C

min 5.8
20

10.9

10

0.0

Kuva 26. Seinärakenne jäähtyy alle vähimmäistason. TI oli 37 %.

Kuva 27. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Kuva 28. Seinässä on osittain laattapintaa.

Kuva 29. Lämpöjohdot ovat koteloituna
seinän alaosassa.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 30. Kellarikerroksen opetustilan ulkonurkka jäähtyy alle vähimmäistason (TI oli
56 %)

Kuva 31. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Ikkunat ovat 3-lasisia puuikkunoita ja ne on kunnostettu peruskorjauksessa (kuva 32). Yksittäisistä tilkeraoista tuli vuotoilmaa. Osa liikuntasalin ikkunoista on huoneselosteen mukaan
suljettu ennen peruskorjausta, jolloin niiden kunto on ehdotettu tarkastettavaksi. Saadun tiedon mukaan lasiväli on täytetty eristeellä ja verhoiltu levytyksellä (kuvat 33 ja 34).

Kuva 32. 3-lasinen puuikkuna.
22.0 °C

min 10.1
20

15

14.9
10.0

Kuva 33. Liikuntasalin levyverhoiltu ikkuna ja
seinän yläosa. TI 62 %.

Kuva 34. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.
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4.2

•

Maanvastaisten seinien yläosan poikkeava jäähtyminen viittaa rakenteen heikkoon
eristävyyteen ja/tai eristävyyttä heikentäviin ulkoilmavirtauksiin eristetilassa.

•

Osa poikkeavista jäähtymäalueista sijoittuu esim. käytöstä poistettujen raitisilma-aukkojen alueelle, joiden sulkemistavasta ei ole tietoa.

•

Maanvastaisten seinien ja ulkoseinien eriste on massiivisen tiilirungon ulkopuolella,
eikä vuotoilmareittejä eristetilasta sisäilmaan havaittu, joten epäpuhtauksien, kuten
mikrobien, kulkeutuminen sisäilmaan on epätodennäköistä.

•

Liikuntasalin levytettyjen ikkuna-alueiden kunto ei ole tiedossa.

•

Vuotoilma ikkunarakenteista ja välipohjaliittymistä sekä pintojen suuret lämpötilaerot
voivat lisätä vetoisuutta liikuntasalissa.

Ilmanvaihto ja sisäilman olosuhteet
Katselmuksen aikana 29.11.2018 sää oli tuulinen ja lämpötila vaihteli välillä -2…0 °C.

4.2.1

Ilmanvaihto
Koululla on useita ilmanvaihtoalueita ja erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä. Koneellisia tulo-poistokoneita/alueita on viisi (TK01-TK05) ja ne sijaitsevat eri puolilla rakennusta. Lisäksi on koneellisen poistoilmanvaihdon alueita ja osassa tiloja ilmanvaihto on painovoimainen (3).
Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto toimii täydellä teholla klo 6.00-17.00 ja puoliteholla klo
17.00-6.00. Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty rakentamisen jälkeen vuonna
2007 ja se on kaukovalvonnassa.
Ilmanvaihtokoneet ja kanavat ovat suunnitelmien (3) mukaiset (kuvat 35-38). Lämmöntalteenotto on toteutettu ristivirtakennolla (kuva 38) ja tuloilman lämmitys nestekiertoisena. Tuloilmasuodattimet ovat luokkaa M6 ja ne vaihdetaan kerran vuodessa. Viimeksi ne on vaihdettu
lokakuussa 2018 (kuva 35). Poistoilmasuodattimet ovat luokkaa G4 (kuva 37). Suunnitellut
ovat EU7 ja EU3. Tuloilman lämpötila oli noin 20 °C 1. kerroksen luokassa 3. Tuloilma jaetaan
luokkiin tuloilmakanavien avulla ja poistetaan yhden luokan nurkassa olevan poistoilmapäätteen kautta. Luokkien tilakohtaiset ilmamäärät on suunniteltu tasapainoisiksi ja yhteenlaskettu
tuloilmamäärä on suunniteltu noin 660 l/s poistoilmamäärää pienemmäksi eli alipaineiseksi
(3).

Kuva 35. Ilmanvaihdon huoltotiedot.
Kuva 36. Puku- ja pesuhuonetilojen ilmanvaihtokone TK03.
Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 37. Ilmanvaihtokoneen TK05 tulo- ja
poistoilmasuodattimet.

Kuva 38. Ilmanvaihtokoneen TK05 lämmöntalteenottokenno.

Alkuperäisen painovoimaisen ilmanvaihdon alueita ovat mm. alimman kellarikerroksen tilat, teknisen työn tilat, kerrosten käytävät/porrashuoneet ja 2. kerroksen luokat 2 ja 3 (kirjasto
ja varastokäytössä). Teknisen työn tiloissa toinen poistohormi toimi väärinpäin, korvausilmareittinä (kuvat 39-42). Toisen kerroksen luokissa 2 ja 3 (kirjasto ja varasto) ilmavirtaus oli hormiin päin. Em. tiloissa ei havaittu korvausilmareittejä, eikä niitä ole esitetty vuoden 1952 pohjapiirustuksessa.
22.0 °C

max 18.9

20

17.8
15

10.0

Kuva 39. Teknisen työn (konesali) alkuperäi- Kuva 40. Lämpökuva oikeinpäin toiminen poistoritilä. Poisto toimi oikeinpäin.
vasta poistohormista.
22.0 °C
20

min 10.9

15

16.1
10.0

Kuva 41. Poistohormi toimii väärinpäin.

Kuva 42. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Liikuntasalissa on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta suunnitelmallisia korvausilmareittejä ei todettu, eikä niitä ole suunnitelmassa (3) esitetty. Korvausilmaa tuli vuotoilmana mm.
ikkunarakenteiden ja välipohja-ulkoseinäliittymien raoista, jolloin pintalämpötilat laskivat paikoin alle vähimmäistason (kuvat 17, 18, 43 ja 44).
22.0 °C

min 10.9

20

15

15.2

10.0

Kuva 43. Pimennysverhojen taustalle tulee kylmää ilmaa. Seinän yläosan lämpötilat olivat
matalia (TI 66 %).

4.2.2

Kuva 44. Valokuva viereisen lämpökuvan
alueelta.

•

Koneellisen poiston ilmanvaihtoalueet ja kohdepoistot voivat vaikuttaa lähialueiden
painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaan aiheuttaen ajoittain takaisinvirtausta likaisista poistohormeista, kuten teknisen työn tiloissa.

•

Liikuntasalissa korvausilmareittien puuttuminen lisää vuotoilmamäärää rakenteista,
kuten välipohjasta, heikentää eristävyyttä ja voi lisätä vetoisuutta.

•

Koneellinen tulo-poisto on suunniteltu alipaineiseksi ilmanvaihdon rakentamisajankohdan tapaan ja siten voi vaikuttaa lähialueiden painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaan.

•

1. kerroksen luokassa 3 tuloilman lämpötila oli samaa tasoa sisäilman lämpötilan
kanssa, mikä voi heikentää tuloilman huuhtelevuutta tilassa.

Sisäilman olosuhteet ja painesuhteet
Koululla ei ole todettu poikkeavia hajuja. Katselmuksella havaittiin polttoöljyn hajua alimman
kellarikerroksen alueella mm. porrasaulassa, käyttämättömässä kellariosassa ja öljysäiliötilassa.
Opetustilojen sisäilman lämpötila oli katselmuksen aikana hetkellisissä mittauksissa 20-22 °C.
Liikuntasalissa ja teknisen työn tilassa lämpötila oli 17-18 °C, mikä on alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Sisäilman suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen (18-26
%RH).
Sisäilman olosuhteita ja paine-eroa ulkoilmaan nähden mitattiin lyhyenä seurantana kolmesta
luokasta, joissa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto: 2. kerroksen luokasta 1 (5-6) ja 1. kerroksen luokasta 2 (musiikki) ja esiopetusluokasta. Mittausväli oli minuutti ja aikavakio 5 sekuntia. Tulokset on esitetty kuvissa 45 ja 46.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 45. Sisäilman lämpötila, kosteus ja hiilidioksidipitoisuus.
Päiväajan olosuhteiden keskiarvot olivat:
-

2. kerroksen luokassa 1 (5-6): hiilidioksidipitoisuus 590 ppm, lämpötila 21 °C ja suhteellinen kosteus 22 %RH (20…24 %RH)

-

1. kerroksen luokassa 2 (musiikki): lämpötila 20 °C

-

1. kerroksen esiopetusluokassa: lämpötila 21 °C.

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 46. Paine-ero ulkoilmaan nähden.
Paine-ero rakennuksen lounaissivulla vaihteli toisessa kerroksessa välillä -4…-29 Pa (ka. -11
Pa) ja ensimmäisessä kerroksessa välillä +13…-37 Pa (ka. -9 Pa). Rakennuksen ensimmäisen
kerroksen koillissivulla paine-ero vaihteli välillä +14…-10 Pa (ka. -2).
Ensimmäisessä kerroksessa painesuhteet vaihtelivat yli- ja alipaineen välillä. Toinen kerros oli
alipaineinen koko mittausjakson ajan. Ensimmäisessä kerroksessa paine-erovaihtelut olivat
suurimpia.

5

•

Sisäilman olosuhteet olivat pääosin tavanomaisia.

•

Tuulinen sää vaikutti painesuhteisiin luonnollisen paine-eron ja ilmanvaihdon lisäksi,
mutta paine-erojen keskiarvot olivat tavanomaisia.

•

Toisessa kerroksessa epäpuhtauksien kulkeutumisriski oli mittausjaksolla suurin suurimman alipaineen takia.

Koetut työympäristöhaitat ja oireilu
Alkuvuodesta 2018 kaikkiin Haapaveden kouluihin tehtiin sisäilmastokysely koettujen sisäilmasto-ongelmien kartoittamiseksi (Lausunto SISYMP-2018-375361, 3.4.2018). Mieluskylän
koululla kyselyyn vastasi viisi henkilöä (osallistumisaktiivisuus 83 %). Osallistujamäärä on pieni,
mikä haittaa tulosten vertailtavuutta, koska pienessä ryhmässä yksilöllisten tekijöiden merkitys korostuu. Koulussa raportoitiin lähinnä vedosta. Muilta osin koettu olosuhdehaitta oli tavanomaista tasoa. Vastaajat eivät raportoineet pitkittyneestä työhön liittyvästä oireilusta.

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

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen
Ulkoseinissä on todettu mikrobivaurioita. Mikrobien kulkeutuminen ulkoseinäeristeestä sisäilmaan on kuitenkin epätodennäköistä, koska vuotoilmareittejä sisäilmaan ei havaittu.
Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet
Lattioissa rakenteen sisällä oleva asbesti ei heikennä sisäilman laatua. Osassa kellarikerroksen
tiloja lattiapinnoitteen alustan kosteus voi lisätä materiaalipäästöjä. Liikuntasalin lattiarakenteen epäpuhtaudet voivat ajoittain kulkeutua sisäilmaan vuotoilman mukana. Polttoöljyn haju
heikentää sisäilman laatua alimman kellarikerroksen alueella.
Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Koneellinen poistoilmanvaihto ilman suunniteltua korvausilmaa lisää ajoittain epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista. Alipaineinen koneellinen ilmanvaihto painovoimaisten tilojen
lähialueella aiheuttaa ajoittain likaisen ilman takaisinvirtausta poistohormeista sisäilmaan. Ilmanvaihtuvuus oli riittävä hiilidioksidipitoisuuden perusteella arvioituna.
Sisäilman olosuhteet
Sisäilman olosuhteet olivat pääosin tavanomaiset. Vuotoilma ikkunarakenteista ja välipohjaliittymistä sekä pintojen suuret lämpötilaerot voivat lisätä vetoisuutta liikuntasalissa.

Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava
olosuhde on liikuntasalin puoleisessa rakennusosassa mahdollinen, muualla 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).

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

Mieluskylän koululla tavanomaisesta poikkeava olosuhde on selvitysten perusteella liikuntasalin puoleisessa rakennusosassa mahdollinen, muualla epätodennäköinen. Koululla ei siten
ole todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, joiden voidaan katsoa aiheuttavan lisääntynyttä
Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella.
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