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Haapaveden yläkoulun ja lukion altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviointi

Tiivistelmä

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon Haapaveden lu-
kion ja yläkoulun (Kytökyläntie 59, Haapavesi) tiloista. Asiantuntijalausunnon tavoitteena oli arvioida kou-
lun altistumisolosuhteita ja terveydellistä merkitystä. Arviot tehtiin Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mu-
kaisesti (https://www.julkari.fi/handle/10024/131872 ja https://www.julkari.fi/handle/10024/132078).

Altistumisolosuhteet voidaan arvioida neliportaisesti: tavanomaisesta poikkeava olosuhde on epätavan-
omainen, mahdollinen, todennäköinen tai erittäin todennäköinen.

Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä tehdyn katselmuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde
on lukiossa pääasiassa mahdollinen, mikä voi selittää tiloissa koettua ohimenevää haittaa ja oireilua. Työ-
huoneen 128 lähialueilla tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen, joten pitkäaikainen työs-
kentely tällä alueella voi lisätä astman ja pitkittyvän hengitystieoireilun riskiä.

Yläkoulussa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen. Tämä voi selittää tiloissa koettua ohi-
menevää haittaa ja oireilua. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa altistumisolosuhdetta ei ole tullut
esille.

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

Ympäristöpalvelupäällikkö Harri Heikkilä tilasi Työterveyslaitokselta asiantuntijalausunnon
Haapaveden lukion ja yläkoulun (Kytökyläntie 59, Haapavesi) tiloista. Asiantuntijalausunnon
tavoitteena oli arvioida koulun altistumisolosuhteita ja terveydellistä merkitystä. Arviota tar-
vitaan mm. väliaikaisten tilaratkaisujen tueksi.

Rakennusterveysasiantuntija, insinööri (ylempi AMK) Päivi Isokääntä ja rakennusterveysasian-
tuntija, FT Sirpa Rautiala tekivät arviointikäynnin 5-6.4.2018, jolloin he osallistuivat aloituspa-
laveriin ja tekivät katselmuksen koulun tiloihin. Saatujen asiakirjojen ja tietojen sekä arviointi-
käynnin perusteella Päivi Isokääntä, ylilääkäri Jari Latvala ja Sirpa Rautiala kirjoittivat tämän
lausunnon.

2 Taustatiedot

2.1 Rakennuksen perustiedot

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

Rakennuksen taustatiedot LUKIO YLÄKOULU
Rakennusvuosi 1988 1966
Peruskorjausvuodet ei peruskorjattu 1995, laajennus 2002
Kerroslukumäärä 1 + ullakkokerros (IV) 2+1
Laajuus 856 brm² 5165 m²
Rakennustyyppi opetusrakennus
Kantava runko teräsbetonipilarit ja -pal-

kit, tiilimuuraus ja puuristi-
kot

teräsbetoni

Kattomuoto ja vesikate harjakatto + rivisauma-
pelti

pulpettikatto/harjakatto +
bitumikermi

Yläpohjarakenne puurakenteinen, mineraa-
livillaeristys

puu

Ulkoseinärakenne tiili-villa-tiili tiili-villa-tiili
Alapohjarakenne maanvarainen laatta maanvarainen kaksois-

laatta
Yleisimmät pintamateriaalit
tutkimusalueella

lattia: muovimatto/-laatta
seinä: tasoite/betoni
katto: kipsilevy, akustiikka-
verhous

lattia: muovimatto/-laatta
seinä: tasoite/betoni, tiili
katto: kipsilevy, ta-
soite/betoni

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

Käytettävissä olleista asiakirjoista tämän lausunnon kirjoittamisessa hyödynnettiin seuraavia:

1. Lukion rakennustyöselitys. Arkkitehtitoimisto Esa Ojanlatva Ky. 1987.
2. Lukion ilmanvaihdon pohjapiirustukset. LVI-insinööritoimisto Eero Jaatinen Oy. 1987.
3. Lukion rakennepiirustukset, RAK 004-009. Insinööritoimisto Viitavesi Oy. 5.3.1988.
4. Yläkoulun ilmanvaihdon pohjapiirustukset ja LVI-työselitys. Insinööritoimisto E. Jaati-

nen Oy. 9.2.1994.
5. Yläkoulun rakennustyöselitys. AB Suomen K-Konsultti Oy. 1995.
6. Yläkoulun peruskorjauksen rakenneleikkauksia. AB Suomen K-Konsultti Oy. 1995.
7. Yläkoulun keittiön laajennus- ja peruskorjaus, rakennustyöselitys. Arkkitehtitoimisto

Jorma Paloranta Oy. 1.3.2002.
8. Yläkoulun keittiön pääpiirustusluonnokset. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy.

14.12.2001.
9. Lukion ja yläkoulun pohjapiirustusyhdistelmä 1:175. Haapaveden kaupunki. Tekni-

nen toimisto. 15.2.2008.
10. Tutkimusraportti. Haapaveden yläkoulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Projekti

308911. WSP. 10.8.2017.
11. Haapaveden yläkoulu. Kuntoarvio- ja PTS-suunnitelma. Projekti 308911. WSP.

10.8.2017.
12. Tutkimusraportti. Haapaveden yläkoulu. Rakennustekninen kuntotutkimus. Projekti

308911. WSP. 10.8.2017.
13. Taustatietolomake. Työterveyslaitos. 29.3.2018.
14. Haapaveden yläkoulu ja lukio. Sisäilmatutkimus. Projekti 310313. WSP. 8.5.2018.

2.3 Muut saadut tiedot

Kaupunginvaltuusto on linjannut, että Haapavedelle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu mahdol-
lisimman pian. Hankesuunnittelu on käynnistymässä. Uusi koulu valmistuu aikaisintaan tal-
vella 2019-2020. Uuden koulun rakentamisen syynä ovat tilatarpeiden muuttuminen sekä ny-
kyisten koulurakennusten ikääntyminen ja sisäilmaongelmat. Lukion ja yläkoulun toiminnot
on tarkoitus siirtää uuteen kouluun. Tavoitteena on, että nykyiset tilat voisivat olla käytössä
uuden koulun valmistumiseen saakka.

Haapaveden lukion ja yläkoulun opettajilla ja oppilailla on esiintynyt oireilua, joka on lisään-
tynyt syksyllä 2017. Oireilua esiintyy eniten yläkoulun länsisiivessä. Koulun kellarikerros ja eri-
tyisopetustila on otettu pois käytöstä. Työntekijöitä ei ole ollut ammattitautitutkimuksissa.

Opetustoimintaa on siirretty väistötiloihin. Yläkoulun yksi ryhmä on siirretty viereiseen kirjas-
toon keväällä 2018 ja yläkoulun ryhmiä on myös Mäkirinteen koulun tiloissa. Laajemmin siirrot
ovat hankalia toteuttaa ilman soveltuvia ja riittäviä väistötiloja.

Yläkoulussa on ollut kattovuotoja ennen vuoden 1995 peruskorjausta. Viime aikoina vuotoja
ei ole ollut. Homeen hajua on esiintynyt käytössä olevista tiloista mm. liikuntasalin WC:ssä.
Ruokasalin lattia on pinnoitettu kolmeen kertaan, koska sitä on ollut vaikea saada kuivaksi.
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Yläkoulun IV-järjestelmän äänenvaimentimiksi on vaihdettu Dacron-äänenvaimentimet pari
vuotta sitten.

Luokkien alapohjaliittymiä on tiivistetty. Kaikki alapohjarakenteissa kulkevat putkikanaalit on
alipaineistettu. Yläkouluun ja lukioon on hankittu noin 20 ilmanpuhdistinta, joista on koettu
olleen apua (kuva 1).

Osa kuntoarvioraportissa (11) suositelluista kiireellisistä toimenpiteistä on tehty (mm. putki-
kanaalien läpivientien tiivistäminen, patolevyjen asentaminen, rännien korjaukset). Lisäksi on
mm. levytetty liikuntasalin katto kuitualtistumisen vähentämiseksi (kuva 2). Jatkossa on tar-
koitus tehdä IV-muutoksia ja jatkaa mm. tiivistyskorjauksia.

Kuva 1. Yläkoulun ilmanpuhdistin.

Kuva 2. Liikuntasalin osittain levytetty katto.
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3 Yhteenveto saaduista tiedoista ja havainnoista

Yhteenveto perustuu asiakirjatietoihin (luku 2.2), arviointikäynnillä saatuihin tietoihin
ja sen aikana tehtyihin havaintoihin. Keskeiset havainnot on esitetty kursiivitekstinä.
Tilanumerointi on pohjayhdistelmän (9) mukainen.

3.1 Lukio

Ilmanvaihto

Rakennusosa on valmistunut vuonna 1988, eikä sitä ole peruskorjattu. Ilmanvaihto on koneel-
linen tulo-poisto ja se on päällä koko ajan, mutta toimii yöaikaan puoliteholla. Tuloilma-
suodattimet ovat luokkaa F7 ja ne vaihdetaan kerran vuodessa. Ilmanvaihto on puhdistettu
viimeksi vuonna 2012. Ilmanvaihdon konehuone on ullakkotilassa ja siinä on lämmöntalteen-
otto. Ilmanvaihtokoneita on yksi ja se kattaa lukiorakennuksen tilat.

· Ilmanvaihto on suunniteltu ja rakennettu vuoden 1987 rakentamismääräysten (RakMk
D2) voimassaollessa, joten esim. luokkien ilmamäärävaatimukset eivät ole olennaisesti
muuttuneet vuoteen 2018 mennessä.

· Em. suodatustaso ja suodattimien vaihtotiheys on yleensä riittävä maaseutuympäris-
tössä.

· Ilmanvaihdon epäpuhtauksista ei ollut tietoja, joten järjestelmä voi rakentamisajan-
kohdan perusteella sisältää kuitulähteitä.

Sisäilman epäpuhtaudet ja olosuhteet

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) ovat olleet pieniä
(< 15 µg/m3) ja havaitut yhdisteet tavanomaisia.

Sisäilman suhteellinen kosteus (14-15%) ja lämpötila (21º C) ovat myös olleet tavanomaisia ja
suositusten mukaisia.

· Sisäilman VOC-pitoisuudet ja olosuhteet ovat olleet tavanomaisia.

Paine-erot

Hetkellisesti mitattu paine-ero rakennuksen ulkovaipan yli on ollut -2…-7 Pa alipainetta.

· Eri ilmansuunnissa paine-ero ulkoilmaan nähden on ollut pääosin lähellä tasapainoa,
joten epäpuhtauksien kulkeutumisriski rakenteista sisäilmaan on ollut pieni.
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Rakenteiden epäpuhtaudet ja vuotoilmareitit

Sisätiloissa ei ole selvityksien yhteydessä todettu poikkeavaa hajua tai kosteusvaurioon viit-
taavia materiaalimuutoksia. Arviointikäynnillä kansliassa 127, rehtorin huoneessa 128 ja käy-
tävän 105 päässä opetustilan 115 lähialueella oli aistittavissa homeen hajua.

· Homeen haju viittaa mikrobikasvuun rakenteissa.

Alapohja on maanvarainen alapuolelta eristetty (EPS 100 mm) teräsbetonilaatta. Käytävän
102 lattian ja seinän liittymä on ollut epätiivis (kutistumarako) ja ilmavirtaus on käynyt ra-
kenteesta sisäilmaan. Epäpuhtauksia voi kulkeutua maaperästä ja rakenteista sisäilmaan.
Alapohjaan johdetun merkkiaineen on todettu tulevan em. kutistumarakojen kautta.

Opetustilojen 112 ja 118 ja eteisaulan lattioissa on todettu kosteuspoikkeamaa pintailmai-
simella. Muissa tiloissa ei ole todettu poikkeavaa kosteutta. Opetustilan 112 lattiassa on to-
dettu kohonnutta kosteutta lattiapinnoitteen alla myös viiltomittausmenetelmällä, mutta ra-
kennekosteusmittausta ei ko. luokassa ole tehty. Muovimattopinnoitteiden VOC-päästö on
ollut poikkeava ja viitannut lattiapinnoitteen hajoamiseen. Opetustilassa 116, eteisessä 102 ja
opettajainhuoneessa 120 kosteus on ollut lattiapinnoitteen alla tavanomainen. Rakenteen eri
kerroksissa ei ole ollut poikkeavaa kosteutta.

Pintailmaisimella havaittiin poikkeavaa kosteutta paikoitellen eteisen 100 ja opetustilan 118
lattioissa ja kosteuseroja oppilaskunnan tilan 116 sekä opetustilojen 112 ja 117 lattioissa. Lat-
tiapinnoitteet ovat pääosin vinyylilaattaa. Tutkimuskohtia on korjattu tiivistysmassalla (kuva 3).
Lattian liikuntasaumoissa on peitelista, mutta väliseinän votsisauma on halki (kuva 4).

Kuva 3. Aiempi tutkimuskohta.

Kuva 4. Liikuntasauma.
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· Alapohjan rakennekerrokset ovat olleet kuivia, joten havaitut kosteuserot pintaosassa
viittaavat esim. lattiapinnoitteen alustan ylimääräiseen kosteuteen asennusajankoh-
tana.

· Lattiapinnoitteen alapuolisesta kosteudesta on seurannut lattiapinnoitteeseen paikal-
lisia kemiallisia vaurioita.

· Lattian ja ulkoseinien liittymässä on rakoja, joiden kautta voi ajoittain tulla vuotoilmaa.

· Paine-erot ulkoilmaan nähden ovat olleet tavanomaisia, joten riski epäpuhtauksien
kulkeutumiselle on pieni.

Ulkoseinä on pääosin tiili-villa-tiili –rakenteinen (kuva 5). Sisäpuoli on maalattua tiiltä, joka
on osa kantavaa rakennetta. Rakenteessa on sokkelin ja sisä-/ulkokuoren muurauksen välissä
kermikaista (kosteuskatko), joka ei sisällä asbestia eikä PAH-yhdisteitä raja-arvoja ylittävästi.
Sisäpuolen muuraus lähtee lattiatasosta.

Mikrobivaurioita on todettu ulkoseinän alaosan mineraalivillaeristeessä neljässä näytteessä
viidestä (opetustilat 112 ja 118, opettajainhuone 120 sekä rehtorin huone 128).  Ulkoseinän
avauskohdilla on ollut aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Ilmavuotoreittejä on todettu lattian
ja seinän liitoskohdilla sekä ikkunoiden karmirakenteiden ja ulkoseinän liitoskohdissa. Ulko-
seinän eristetilaan johdetun merkkiainekaasun on todettu tulevan seinäkiinnikkeiden koh-
dista, seinäpinnan halkeamista sekä ikkunapenkkien ja ikkunarakenteiden liittymistä.

Halkeamia ja rakoja todettiin rakenteiden liittymissä, kuten ulkoseinän ja tiiliväliseinän liitty-
missä, tiiliväliseinissä ja ikkunaliittymissä (kuvat 6-8). Julkisivumuurauksen liikuntasaumat ovat
avoimia (kuvat 9 ja 10).

Kuva 5. Perustusleikkaus (3). Kuva 6. Ikkunan ja ulkoseinän liittymä.
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Kuva 7. Ulkoseinän ja väliseinän liittymä. Kuva 8. Halkeama  eri rakenteiden
liittymässä.

Kuva 9. Tiivistämötön julkisivumuurauksen
liikuntasauma ikkunan alapuolella.

Kuva 10. Tiivistämötön julkisivumuurauksen
liikuntasauma päädyssä.
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· Mikrobivaurioita on todettu neljässä viidestä ulkoseinän alaosan mineraalivillaeriste-
näytteestä.

· Pääosa sisäpuolen halkeamista ja raoista liittyy eri rakenneosien yhtymäkohtiin, joista
ei ole ilmayhteyttä ulkoseinän eristetilaan eivätkä siten ole epäpuhtausreittejä.

· Eristetilan epäpuhtaudet, kuten mikrobit ja haju voivat ajoittain kulkeutua sisäilmaan
esim. ulkoseinän sisäkuoren halkeamista tai ikkunarakenteiden liittymistä.

· Paine-erot ulkoilmaan nähden ovat olleet tavanomaiset, joten riski epäpuhtauksien
kulkeutumiselle ovat olleet tavanomaiset.

· Julkisivumuurauksen avonaiset liikuntasumaraot lisäävät rakenteen vaurioitumisriskiä.

Yläpohja on puuristikkorakenteinen ja kannatettu ulkoseinän sisäkuoresta, palkeista ja osasta
väliseiniä.  Yläpohjarakenteessa on suunnitelmien perusteella höyrynsulku ja tuplalevytys (ku-
vat 11-13), jota ei ollut rakenneavauksessa todettu. Yhtenäisen höyrynsulun toteutus kanta-
vien rakenteiden kohdalla on todennäköisesti ollut haasteellista (kuvat 12 ja 13).

Rakenteiden liittymissä ja IV-läpivienneissä todettiin epätiiviyttä ja ilmavuotojen aiheuttamaa
tummentumaa (kuvat 14 ja 15).

Kuva 11. Rakenneleikkaus US-YP-VK (3).

Kuva 12. Käytävän 105 VS-YP –
rakenneleikkaus (3).
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Kuva 13. Yläpohja-vesikattorakenteen yksityiskohtia (3).

Kuva 14. Poistoilmakanavan läpivienti ei
ole tiivis.

Kuva 15. väliseinän ja yläpohjan liittymässä
on vuotoilman aiheuttamaa tummentumaa.

· Yläpohjarakenteen epäpuhtaudet voivat ajoittain kulkeutua sisäilmaan epätiiviiden lä-
pivientien ja rakenteiden liittymärakojen kautta.

· Yläpohjan epäpuhtauksista ja vuotoilmareittien määrästä ei ole tietoa.

· Epätiiviyskohdissa on suurempi rakenteen kastepisteriski muuhun rakenteeseen näh-
den.
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3.2 Yläkoulu

Ilmanvaihto

Yläkoulu on rakennettu vuonna 1966 ja peruskorjattu vuonna 1995, jolloin myös ilmanvaihto
on uusittu. Keittiön ilmanvaihto on rakennettu vuonna 2003 laajennus- ja muutostyön yhtey-
dessä. Ilmanvaihto on koneellinen tulo-poisto ja se on päällä koko ajan, mutta yöaikaan puo-
liteholla. Tuloilmasuodattimet ovat luokkaa F7 ja ne vaihdetaan kerran vuodessa. Ilmanvaihto
on puhdistettu viimeksi vuonna 2014 ja säädetty vuonna 2015. Ilmanvaihtokoneita, konehuo-
neita ja ilmanvaihtoalueita on useita. Ilmanvaihtokonehuoneet ovat ilmanvaihtoalueittain 1.
kerroksessa, kellaritiloissa, ullakolla tai vesikatolla.

Tuloilman jakoa on muutettu yksittäisissä luokissa ja osaan käytävistä on rakennettu lisäil-
manvaihtoa. Käytävien ilmanvaihtotyöt olivat kesken mm. itä- ja länsisiivessä.

· Uusittu ilmanvaihto on suunniteltu ja rakennettu vuoden 1987 rakentamismääräysten
(RakMk D2) voimassaollessa, joten esim. luokkien ilmamäärävaatimukset eivät ole
olennaisesti muuttuneet vuoteen 2018 mennessä.

· Em. suodatustaso ja suodattimien vaihtotiheys on yleensä riittävä maaseutuympäris-
tössä.

· Ilmanvaihdon epäpuhtauksista ei ollut tietoja, mutta suodatinmateriaalin vaihto on
todennäköisesti vähentänyt esim. kuitujen määrää.

· Suuri ilmanvaihtokoneiden/-alueiden määrä ja erillispoistot lisäävät usein ongelmia
rakennuksen painesuhteiden hallinnassa.

Sisäilman epäpuhtaudet ja olosuhteet

Sisäilman kokonais-VOC-pitoisuudet ovat olleet pieniä (< 15-50 µg/m3) ja havaitut yhdisteet
tavanomaisia.

Sisäilman suhteellinen kosteus (13-18 RH%) ja lämpötila (21-22 ºC) ovat myös olleet tavan-
omaisia ja suositusten mukaisia.

· Sisäilman VOC-pitoisuudet ja olosuhteet ovat olleet tavanomaisia.

Paine-erot

Hetkellisesti mitatut paine-erot ulkoilmaan nähden ovat olleet yläkoulun itäsiivessä -0…-4 Pa,
pohjoissiivessä -0…-2 ja länsisiivessä -0…-3 Pa alipainetta.

· Paine-ero ulkoilmaan nähden on ollut lähellä tasapainoa, joten epäpuhtauksien kul-
keutumisriski on pieni.
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3.2.1 Itäsiipi

Sisätiloissa ei ole todettu selvityksien yhteydessä poikkeavaa hajua tai kosteusvaurioon viit-
taavia materiaalimuutoksia.

Arviointikäynnillä havaittiin PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua lukion ja yläkoulun välisessä yh-
dyskäytävässä sekä itäsiiven käytävällä.

Rakenteiden epäpuhtaudet ja vuotoilmareitit

Alapohja on vanha maanvarainen kaksoislaatta, joiden välissä on kevytsoraeristys ja alalaatan
yläpinnassa kosteuseristys.

Opetustilojen ja käytävän lattioissa ei ole todettu kosteuspoikkeamaa pintailmaisimella. Ope-
tustilan 213 lattian ja seinän liittymät eivät ole tiiviitä ja liittymäkohdasta on havaittu ilmavuo-
toja sisäilmaan. Alapohjaeristeen kevytsoralämmöneristeessä on ollut opetustilassa 213 mik-
robiperäinen haju. Opetustilan 211 lattian ja ulkoseinän liittymästä merkkiainekaasu on tullut
eristetilasta sisäilmaan.

Opetustilan 213 lattiassa on viiltomittausmenetelmällä todettu muovimaton alapuolella kos-
teutta 82 ja 48 %RH ja rakennekosteusmittauksella pintabetonissa 44-81 %RH. Alalaatan ja
eristetilan kosteus on ollut 97 %RH alapohjan keskialueella ja lämpötila lähellä huonelämpö-
tilaa. Viereisen käytävän 221 alapohjassa on putkikanaali. Putkikanaalin putkieristeissä on to-
dettu asbestia ja viemäriliitoksissa lyijyä. Asbestia sisältäviä putkieristeitä ja vanhaa lattiapin-
noitteen liimaa ei ole poistettu peruskorjauksessa suunnitelman mukaisesti (5). Kanaali on
alipaineistettu. Lattiapinnoitteen avauskohdalla on ollut aistittavissa pinnoitteen kemialliseen
hajoamiseen viittaavaa hajua ja lattiapinnoitteen alla on todettu asbestia sisältävää liimaa.

Pintailmaisimella ei havaittu poikkeavaa kosteutta käytävän 221 (kuva 16) tai tilan 210 latti-
oissa. Lattiapinnoitteet ovat pääosin muovimattoa ja jalkalistat muovijalkalistoja (kuva 17).
Putkikanaaliin on tarkastusluukku käytävältä 221 ja tilasta 210.

Kuva 16. Käytävä 221. Kuva 17. Muovimattopintainen lattia ja ala-
pohjan tutkimuskohta ulkoseinän vieressä.
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· Lattiarakenteessa on kosteusteknisesti erilaisia alueita, mutta ylälaatan kosteus on
ollut ohjearvoja pienempi myös kosteammalla keskialueella (alle 85 %RH).

· Hiekkatäytön laadusta, kosteudesta ja pohjavedenpinnan korkeudesta ei ollut tietoa,
joten esim. kapillaarisuutta ja sen merkitystä alapohjakosteuteen ei voida arvioida.

· Rakennusosan keskialueella maapohjan lämpenemiseen ja siten kosteuden siirtymi-
seen diffuusiolla on vaikuttanut mm. läheinen putkikanaali, joka lisää keskialueen
vaurioriskiä.

· Lattian ja ulkoseinien liittymissä on rakoja, joiden kautta voi ajoittain kulkeutua vuo-
toilmaa ja esim. hajua. Kosteus- ja vesieristeiden hajua voi ajoittain kulkeutua myös
putkikanaalista.

· Lattiapinnoitteen kemiallisista vaurioista ei ole näyttöä, mutta sisäilmassa ole todettu
VOC-yhdisteitä tavanomaisesta poikkeavasti.

· Putkikanaalin alipaineisuuden toteumasta ei ole tietoa.

Ulkoseinä on vanha tiili-villa-betoni/tiili –rakenne, jossa on kosteuseristys betonisen ulko-
kuoren sisäpinnassa ikkunaseinien alaosissa. Ikkunoiden väliosat ja yläpuoliset osat ovat pää-
osin puuverhoiltuja. Em. puuverhotut seinäosat on rakennettu peruskorjauksen 1995 ikkunoi-
den uusimisen yhteydessä ja niissä on höyrynsulku (kuvat 18 -21). Ikkunoiden alapuolella on
vanhoja raitisilmasäleikköjä, joista osa on suljettu myös ulkopuolelta (kuvat 22 ja 23). Sisä-
puolen muuraus on rappauspintainen poltettu reikätiili. Osa julkisivusta, kuten päätyseinät
ovat tiiliverhoiltuja (kuvat 24 ja 25).

Kuva 18. Vaakaleikkaus ikkunan kohdalta (6).
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Kuva 19. Suunniteltu ulkoseinärakenne mm. ikkunoiden yläosissa (6).

Mikrobivaurioita on todettu vanhan ulkoseinän alaosan mineraalivillaeristeessä kahdessa
näytteessä neljästä. Ulkoseinän eristetilaan johdetun merkkiainekaasun on todettu tulevan
seinäkiinnikkeiden kohdista, tiiliseinien halkeamista sekä ikkunapenkkien ja ikkunarakentei-
den liittymistä.

Rappauspintojen maali ja pintatasoite irtoaa alustastaan mm. opetustiloissa 219 ja 213, mutta
ko. kohdat olivat kuivia. Ikkunapenkit ovat laattapintaiset ja ikkunat MSE-tyypin 3-lasisia puu-
rakenteisia ikkunoita (kuva 19), joiden ulkopuitteissa on kosteusvaurioita ja karmivälissä pai-
kallisia vesijälkiä. Julkisivun liikuntasaumoissa ei ole tiivistystä ja muuratuissa seinäosissa on
halkeamia (kuva 22).

Kuva 20. Opetustilan ulkoseinän alaosa. Kuva 21. MSE –tyypin ikkuna.
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Kuva 22. Vanha raitisilmasäleikkö ikkuna
alapuolella.

Kuva 23. Viereisen kuvan tyyppinen
säleikkö/aukko on tukittu.

Kuva 24. Itäsiiven pohjoiskulma. Halkeamia
rakennuksen ulkokulman muurauksessa.

Kuva 25. Itäsiiven ja pohjoissiiven liittymä.

· Mikrobivaurioita on todettu paikallisesti vanhan ulkoseinän alaosan mineraalivillaeris-
teessä.

· Avonaiset liikuntasaumat ja halkeamat lisäävät vaurioriskiä lähialueillaan.

· Ulkoseinien sisäpinnat ovat pääosin ilmatiiviitä, mutta esim. merkkiainekaasu pääsee
ikkunaliittymistä ja paikallisista kiinnitysrei’istä sisäilmaan.

Yläpohja on puurakenteinen, jossa on höyrynsulku tai ilmansulku. Osa rakenteista ja vesikat-
teet on uusittu ja rakennettu räystäät vuonna 1995 (kuva 26). Vanha yläpohja on lisäeristetty
suunnitelmien (5) mukaan joko ala- tai yläpuolelta ja uusi höyrynsulku on esitetty alapuolisen
lisäeristyksen alapintaan (kuvat 26 ja 27).
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Kuva 26. Pystyleikkaus 1995 (6).

Kuva 27. Rakennetyyppejä 1995 (6).
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Vesikate on sirotepintainen bitumihuopa, jonka läpivientien tiivistykset ovat olleet huonokun-
toisia ja katteen pinnalla on sammal-/jäkäläkasvustoa. Rakenteissa ei ole todettu vaurioita tai
korjattavia rakenteellisia puutteita. Käytävän alas lasketuissa katoissa on todettu ristiriitaisesti
epätiiviyskohtia yläpohjan ilmasulkupaperin asennuksessa, mutta rakenteiden avauskohdissa
ei ole todettu höyrynsulun asennustavassa puutteita. Käytävän sisäkattorakenteissa on ollut
kosteusvauriojälkiä. Vesikatto on vuotanut ennen peruskorjausta mm. kattoikkunoiden koh-
dilta.

Käytävällä on kattoikkunoita, joiden kuiluseinämät ovat levyverhoiltuja (kuvat 28 ja 29). Ra-
kenteiden liittymissä on rakoja (kuva 30) ja käytävän alakatto oli auki paikallisesti vesivuodon
takia (kuva 31). Käytävän yläpohjan alapinta on kipsilevyä ja höyryn-tai ilmansulkua ei ole
levyn taustalla (kuva 31). Katon akustiikkaverhouksissa on tummentumaa (kuva 32). Näkyviä
vesijälkiä ei havaittu.

Kuva 28. Itäsiiven käytävä. Kuva 29. Käytävän levyverhoiltu
kattoikkunakuilu.

Kuva 30. Pilari-palkki-yläpohjaliittymässä on
rakoja.

Kuva 31. Yläpohjan alapinta on kipsilevyä.
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Kuva 32. Katon akustiikkalevyssä on
tummentumaa.

· Puurakenteisen yläpohjan ilman-/höyrynsulussa on paikallisia epätiiviyskohtia, jotka
lisäävät mm. rakenteiden kastepisteriskiä.

· Ilman-/höyrynsulun yhtenäisyydestä esim. palkkien kohdalla ei ole tietoa, joten epä-
tiiviyskohtia voi olla enemmän.

· Yläpohjan epäpuhtauksista ei ole tietoa.

3.2.2 Pohjoissiipi

Opetustiloissa ja käytävällä on ollut aistittavissa kemiallista hajua.

Putkikanaalissa oli homeen hajua.

Rakenteiden epäpuhtaudet ja vuotoilmareitit

Alapohjarakenteet ovat vastaavan tyyppisiä kuin itäsiivessä. Keittiö on peruskorjattu ja laa-
jennettu vuonna 2002 ja sen alapohja on maanvarainen laatta. Liikuntasalin alapohjan raken-
nekerrokset on uusittu peruskorjauksessa vuonna 1995 pohjabetonilaattaa lukuun ottamatta.

Käytävän alapohjassa on putkikanaali, jossa on ollut rakennusjätettä, kuitulähteitä ja kosteus-
vaurioituneita rakenteita (kuva 33). Kanaalissa on ollut mikrobiperäistä hajua. Putkikanaalin
putkieristeissä on todettu asbestia ja viemäriliitoksissa lyijyä. Asbestia sisältäviä putkieristeitä
ja vanhaa lattiapinnoitteen liimaa ei ole poistettu peruskorjauksessa suunnitelman mukaisesti
(5). Kanaali on alipaineistettu.

Lattian ja seinän liittymät eivät ole tiiviitä ja liittymäkohdasta on havaittu ilmavuotoja sisäil-
maan. Opetustilojen 150 ja 193 lattian ja ulkoseinän liittymästä merkkiainekaasu on tullut ala-
pohjasta sisäilmaan.
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Kuva 33. Putkikanaali.

Opetustilojen ja käytävän muovimattopinnoitteisissa lattioissa on todettu pintailmaisimella
kosteuspoikkeamaa ja matto on ollut paikoin irti alustastaan (kuvat 34, 35 ja 36). Lattioissa on
todettu viiltomittausmenetelmällä poikkeavasti kosteutta muovimaton alapuolella kahdessa
tilassa viidestä. Rakennekosteusmittauksissa pintalaatan kosteus on ollut 41-79 %RH. Alalaa-
tan rakennekosteus kosteuseristyksen alapuolella on ollut 100 %RH ja lämpötila 22 °C. Eriste-
tilan kosteus on ollut keskialueella reuna-aluetta korkeampi opetustilassa 193 (97 %RH, 22
°C) . Muovimattopinnoitteen VOC-päästöt ovat olleet epätavanomaisia ja viitanneet lattiapin-
noitteen hajoamisen kaikissa kolmessa tutkitussa näytteessä.

Asbestia on todettu IV-kanavien ja lasitiilien tiivistemassassa. Kosteuseristyksissä ei ole to-
dettu PAH-yhdisteitä poikkeavasti.

Käytävän 225 lattioissa todettiin poikkeavaa kosteutta erityisesti ruokasalin 114 ja liikuntasalin
174 välisellä alueella. Muovimattopinnoitteita on uusittu paikallisesti ja paikoitellen matto on
irti alustastaan. Lisäksi poikkeavaa kosteutta tai kosteuseroja todettiin fysiikka/kemia luokassa
187, opetuskeittiössä 158, ruokasalissa 114 ja alemmalla tasolla olevien pukutilojen (mm. 181)
lattioissa. Kaikissa katselmoiduissa tiloissa poikkeavaa kosteutta ei todettu tai kosteuserot olivat
vähäisiä. Toisen kerroksen lattioissa ei todettu kosteutta.

Keittiön akryylimassapinnoitteessa on yksittäinen halkeama, joka on tiivistetty (kuva 37). Eri-
tyisopetustilan 138 alapuolella on teknisiä tiloja, joiden maalatuissa betonilattioissa todettiin
poikkeavaa kosteutta. Alapohjan alapuolisiin putkikanaaleihin on kulkuluukku, josta kanaalit
haarautuvat pohjois- ja länsisiiven alle (kuva 38). Läpiviennit ovat epätiiviitä mm. kellariker-
roksen ja sähkökeskustilan välillä (kuva 39).
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Kuva 34. Pohjoissiiven käytävä. Kuva 35. Ruokala 114.

Kuva 36. Ruokalan kupruileva lattiapinnoite. Kuva 37. Halkeama keittiön akryylimassa-
pinnoitteessa,

Kuva 38. Kulkuluukku putkikanaaliin ja ovi
länsisiiven portaisiin.

Kuva 39. Läpivienti ei ole tiivis.
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· Lattiarakenteessa on kosteusteknisesti erilaisia alueita, mutta ylälaatan kosteus on
ollut ohjearvoja pienempi myös kosteammalla keskialueella (alle 85 %RH).

· Hiekkatäytön laadusta, kosteudesta ja pohjavedenpinnan korkeudesta ei ollut tietoa,
joten esim. kapillaarisuutta ja sen merkitystä alapohjakosteuteen ei voida arvioida.

· Lattian ja ulkoseinien liittymissä on todettu rakoja, joiden kautta voi ajoittain tulla
vuotoilmaa ja esim. hajua. Hajua voi ajoittain kulkeutua myös kellaritilojen kautta
esim. putkikanaalista epätiiviiden läpivientien ja ovien kautta.

· Lattiapinnoite on kemiallisesti vaurioitunut, mutta sisäilmassa ei ole todettu VOC-yh-
disteitä tavanomaisesta poikkeavasti.

· Putkikanaalin alipaineisuuden toteumasta ei ole tietoa.

Ulkoseinät ja ikkunat ovat vastaavan tyyppisiä kuin itäsiivessä. Mikrobivaurioita on todettu
ulkoseinän mineraalivillaeristeessä kahdessa näytteessä neljästä. Merkkiainekaasun on to-
dettu tulevan eristetilasta sisäilmaan ikkunoiden liittymistä, patteri-/putkikiinnikkeiden koh-
dilta ja tiiliseinien halkeamista. Keittiön laajennusosan ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili –
seiniä (kuvat 40 ja 41). Ikkunapenkkien laatoituksessa ja laastissa tai seinien sisäpinnoitteissa
ei ole todettu asbestia tai lyijyä.

Halkeamia tai rakoja todettiin paikallisesti mm. ikkunakarmin ja ulkoseinän liittymissä (kuva
42). Sokkelin ulkopuolelle on lisätty kosteuseristys (patolevy) erityisopetustilojen alapuolisen
kellarin alueelle, ulko-oven puoleiselle sivulle (kuva 43). Yläreunan reunanauha puuttuu. Ikku-
noiden ulkopuitteissa ja julkisivun puuverhouksissa on kosteusvaurioita (kuva 44).

Kuva 40. Keittiölaajennus. Kuva 41. Keittiölaajennuksen liittymä
pohjoissiipeen.
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Kuva 42. Halkeamia 2. kerroksen ikkunan
karmiliittymässä ja seinässä.

Kuva 43. Sokkelin ulkopuolelle on lisätty ns.
patolevy.

Kuva 44. Pohjoissiiven ikkunajulkisivua.

· Mikrobivaurioita on todettu paikallisesti vanhan ulkoseinän alaosan mineraalivillaeris-
teessä. Muista ulkoseinärakenteista tai rakenteiden yläosien vaurioista ei ole tietoa.

· Ulkoseinien sisäpinnat ovat pääosin ilmatiiviitä, mutta sisäpuolen halkeamista ja ra-
oista voi ajoittain kulkeutua vuotoilmaa ja esim. merkkiainekaasu pääsee ikkunaliitty-
mistä ja paikallisista kiinnitysrei’istä sisäilmaan.
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Yläpohjarakenteet ovat pääosin vastaavia kuin itäsiivessä. Uusimman, vuonna 2003 raken-
netun keittiön laajennusosan yläpohja on suunniteltu ontelolaattarakenteiseksi (kuva 45). Toi-
sen kerroksen vanha yläpohja betonirakenteinen ja levyverhoiltu (kuva 46), jossa on todettu
lisäeristys palopermannon päällä ja mahdollisesti asbestia sisältäviä ilmakanavia.

Toisen kerroksen yläpohjan alapinta on levyverhoiltu. Liikuntasalin katto on levyä ja rakolautaa
(kuva 47). Levyverhousten ja palkkien liittymissä on paikallisesti rakoja (kuva 48). Ilmanjakoa
on muutettu osassa tiloja.

Kuva 45. Keittiölaajennuksen leikkaus (8).

Kuva 46. Opettajien huoneen yläpohja, jossa
levyverhous ja akustiikkalevytys.

Kuva 47. Liikuntasalin yläpohja.
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Kuva 48. Kotitalousluokan yläpohja ja
muutettu  tuloilmanjako.

· Puurakenteisen yläpohjan ilman-/höyrynsulussa on paikallisia epätiiviyskohtia, jotka
lisäävät mm. rakenteiden kastepisteriskiä.

· Ilman-/höyrynsulun yhtenäisyydestä esim. palkkien kohdalla ei ole tietoa, joten epä-
tiiviyskohtia voi olla enemmän.

· Betonirakenteinen yläpohja on yleensä ilmatiiviimpi ja siten epäpuhtauksien kulkeu-
tumisriskit ja kastepisteriskit pienempiä.

· Yläpohjan epäpuhtauksista ei ole tietoa.

3.2.3 Länsisiipi

Vuoden 1995 peruskorjauksen yhteydessä länsisiiven päätyyn on laajennettu teknisen työn
tiloja (kuvat 49 ja 50). Muut muutokset ovat olleet käyttötarkoitus- tai väliseinämuutoksia.
Opetustila 114 rajoittuu tekniset työn tiloihin (kuvat 51-54). Tiloissa ei ole selvityksien yhtey-
dessä todettu poikkeavaa hajua tai kosteusvaurioon viittaavia materiaalimuutoksia.

Kuva 49. Länsisiipi. Kuva 50. Teknisen työn laajennusosa raken-
nuksen päädyssä.
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Kuva 51. Länsisiiven käytävä. Kuva 52. Teknisen työn tila.

Kuva 53. Opetustilan 114  ja teknisen työn
tilojen ovet.

Kuva 54. Opetustila 114.
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Rakenteiden epäpuhtaudet ja vuotoilmareitit

Alapohja on vastaavan tyyppinen kuin itäsiivessä, mutta alapohjarakenteita ei ole varmen-
nettu selvityksissä (luku 3.2.1). Käytävän alapohjarakenteissa kulkee putkikanaali, jossa on ra-
kennusjätettä, kuitulähteitä sekä kosteusvaurioituneita rakenteita. Kanaalissa on ollut mikro-
biperäistä hajua. Kanaali on saadun tiedon mukaan alipaineistettu. Putkikanaalin putkieris-
teissä on todettu asbestia ja viemäriliitoksissa lyijyä. Asbestia sisältäviä putkieristeitä ja vanhaa
lattiapinnoitteen liimaa ei ole poistettu peruskorjauksessa suunnitelman mukaisesti (5).

Lattian ja seinän liittymät eivät ole tiiviitä ja liittymäkohdasta on havaittu ilmavuotoja sisäil-
maan. Opetustilan 114 lattian ja ulkoseinän liittymästä merkkiainekaasu on kulkeutunut ala-
pohjasta sisäilmaan.

Opetustilojen ja käytävän muovimattopinnoitteisissa lattioissa ei ole todettu kosteus-
poikkeamaa pintailmaisimella. Lattiapinnoitteen alla olevassa mustassa liimassa on todettu
asbestia. Opetustilan 114 lattiassa on todettu kosteutta viiltomittausmenetelmällä (39 ja 81
%RH) muovimaton alapuolella. Avauskohdalla on ollut aistittavissa pinnoitteen kemialliseen
hajoamiseen viittaavaa hajua.

Poikkeavia kosteuseroja havaittiin mm. opetustilassa 114, mutta ei esim. kuvaamataidon luo-
kassa 126. Opetustilan 114 väliseinien kulmassa on talotekniikkakotelointi (kuva 55).

Kuva 55. Opetustilan 114 lattia, väliseinät ja
talotekniikkakotelointi.

· Alapohjan rakennekerroksista ja rakennekosteudesta ei ole varmennettua tietoa.
· Lattian ja ulkoseinien liittymissä on havaittu rakoja, joiden kautta voi ajoittain tulla

vuotoilmaa.
· Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus on ollut ohjearvoja pienempi myös kosteam-

malla keskialueella (alle 85 %RH).
· Lattiapinnoitteen kemiallisista vaurioista ei ole näyttöä, mutta sisäilmassa ole todettu

VOC-yhdisteitä tavanomaisesta poikkeavasti.

Ulkoseinät ja ikkunat ovat vastaavan tyyppisiä kuin itäsiivessä (kuva 56). Laajennusosan pääty
on peltiverhoiltu (kuva 57). Mikrobivaurioita on todettu ulkoseinän mineraalivillaeristeessä
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kahdessa näytteessä neljästä. Ikkunapenkkien laatoituksessa ja laastissa tai julkisivurappauk-
sissa ei ole todettu asbestia eikä julkisivu/sokkelimaalissa ei ole ollut asbestia, lyijyä tai PCB:tä.
Ilmavuotoreittejä on havaittu paikoin ikkunoiden karmirakenteiden ja ulkoseinän liitoskoh-
dissa. Ulkoseinän eristetilaan johdetun merkkiainekaasun on todettu tulevan seinäkiinnikkei-
den kohdista, tiiliseinien halkeamista sekä ikkunapenkkien ja ikkunarakenteiden liittymistä.

Ikkunoiden puitevälissä on vesijälkiä (kuva 58). Vuoden 1995 peruskorjauksessa osa ulko-ovista
on poistettu käyttötarkoitusmuutosten takia. Laajennusosan julkisivumuurauksessa on hal-
keamia.

Kuva 56. Teknisten tilojen puoleinen pääty. Kuva 57. Länsisiipi.

Kuva 58. Vesijälkiä lasivälissä.

· Mikrobivaurioita on todettu paikallisesti vanhan ulkoseinän alaosan mineraalivillaeris-
teessä. Muista ulkoseinärakenteista tai rakenteiden yläosien vaurioista ei ole tietoa.

· Julkisivun halkeamat ja raot lisäävät vaurioriskiä lähialueillaan.

· Ulkoseinien sisäpinnat ovat pääosin ilmatiiviitä, mutta esim. merkkiainekaasu pääsee
ikkunaliittymistä ja paikallisista kiinnitysrei’istä sisäilmaan.
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Yläpohjarakenteet ovat vanhalla osalla puupalkkirakenteisia (kuva 59) ja pääosin vastaavia
kuin itäsiivessä. Teknisten tilojen laajennusosan rakenteet ovat vuodelta 1995 ja siten erilaiset.
Käytävän alas lasketuissa kattojen päällä ei ole todettu kuitu- tai muita epäpuhtauslähteitä,
eikä akustiikkalevyjen liimassa asbestia.

Kuva 59. Yläpohjapalkki.

· Puurakenteisen yläpohjan ilman-/höyrynsulussa on paikallisia epätiiviyskohtia, jotka
lisäävät mm. rakenteiden kastepisteriskiä.

· Ilman-/höyrynsulun yhtenäisyydestä esim. palkkien kohdalla ei ole tietoa, joten epä-
tiiviyskohtia voi olla enemmän.

· Yläpohjan epäpuhtauksista ei ole tietoa.

4 Koetut työympäristöhaitat ja oireilu

Alkuvuodesta 2018 kaikkiin Haapaveden kouluihin tehtiin sisäilmastokysely koettujen sisäil-
masto-ongelmien kartoittamiseksi (Lausunto SISYMP-2018-375361. 3.4.2018).

Lukiossa kyselyyn vastasi vain 12 henkilöä, minkä vuoksi yksilölliset tekijät korostuvat (yhden
vastaajan suhteellinen osuus vastaajista lähes 10 %). Osallistumisaktiivisuus oli 92 %, joten
tulos edustaa koko kohdejoukkoa. Kyselyn mukaan sisäilman laatu koetaan huonoksi (tunk-
kaisuus, homeen tai maakellarin haju ja muut epämiellyttävät hajut) ja ilmanvaihto riittämät-
tömäksi (kuva 60). Kyselyssä raportoitiin myös lämpöolojen hallintaan liittyvästä haitasta ja
työhön liittyvistä oireista.
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Kuva 60. Tilojen käyttäjien kokemat työympäristöhaitat (”haittoja joka viikko”). Lukio.

Yläkoulussa kyselyyn vastasi 37 henkilöä. Osallistumisaktiivisuus oli 88 %, joten tulos edustaa
koko kohdejoukkoa. Kyselyn mukaan sisäilman laatu koetaan yleisesti huonoksi (tunkkaisuus,
homeen tai maakellarin haju ja muut epämiellyttävät hajut) ja ilmanvaihto riittämättömäksi
(kuva 61). Kyselyssä raportoitiin myös lämpöolojen hallintaan liittyvästä haitasta ja työhön
liittyvistä oireista.
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Kuva 61. Tilojen käyttäjien kokemat työympäristöhaitat (”haittoja joka viikko”). Yläkoulu.

5 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). Kaikkia sisäilman mahdollisia haittateki-
jöitä ei pystytä nykyisillä mittausmenetelmillä mittaamaan tai niille ei ole viitearvoja.

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

Käytössä olleiden asiakirjojen ja saatujen tietojen perusteella voidaan altistumisolosuhteita
arvioida seuraavasti:

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

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen

Ulkoseinissä on paikallisia mikrobivaurioita, joista on ilmavuotoreittejä sisäilmaan. Tilat ovat
olleet lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden, joten epäpuhtauksien kulkeutuminen raken-
teista sisäilmaan ei ole todennäköistä. Yksittäisissä tiloissa on haissut home.

Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet

Lattiapinnoitteissa on ollut paikallisia kemiallisia vaurioita, mutta sisäilman VOC-pitoisuudet
ovat olleet pieniä.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Tuloilman suodatustaso vastaa ohjeita.

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat olleet tavanomaisia.

Yläkoulu

Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus ja mikrobien kulkeutuminen

Ulkoseinissä on todettu paikallisia mikrobivaurioita, joista on ilmavuotoreittejä sisäilmaan. Ti-
lat ovat olleet lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden, joten epäpuhtauksien kulkeutuminen
rakenteista sisäilmaan ei ole todennäköistä.

Rakennuksesta peräisin olevat muut epäpuhtaudet

Lattiapinnoitteissa on ollut paikallisia kemiallisia vaurioita, mutta sisäilman VOC-pitoisuudet
ovat olleet pieniä. Itäsiivessä on havaittu PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

Tuloilman suodatustaso vastaa ohjeita.

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus ovat olleet tavanomaisia.

Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä tehdyn katselmuksen perusteella tavanomaisesta
poikkeava olosuhde on lukiossa pääasiassa mahdollinen. Työhuoneen 128 lähialueilla
tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen.

Yläkoulussa tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen.
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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)
ja sen tarkoituksena on arvioida liittyykö todettuihin altistumisolosuhteisiin erityistä sairastu-
misen vaaraa tai muuta henkisen tai fyysisen terveyden haittaa (Työturvallisuuslaki
738/2002/1§ ja 11§ ja Työterveyshuoltolaki 1383/2001).

Sairastumisen vaaran arviointi perustuu altistumisolosuhteita ja tilojen käyttöä koskeviin tie-
toihin. Muuta henkisen tai fyysisen terveyden haittaa arvioitaessa huomioidaan myös käyttä-
jäkokemukset. Terveydellisen merkityksen arvioinnin periaatteet on esitetty taulukossa 1. Ar-
vioinnin on tehnyt ylilääkäri Jari Latvala.

Taulukko 1. Terveydellisen merkityksen arviointi.

Lukio

Asiakirjojen, saatujen tietojen sekä tehdyn katselmuksen perusteella lukion ulkoseinissä on
paikallisia mikrobivaurioita, mutta epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan on
todennäköistä vain työhuoneen 128 lähialueella. Pitkäaikainen työskentely tällä alueella voi
lisätä astman ja pitkittyvän hengitystieoireilun riskiä. Selvityksissä ei ole ilmennyt muuta eri-
tyistä sairastumisen vaaraa aiheuttavaa altistumista.

Myös muihin sisäilman laatuun ja lämpöoloihin liittyen tavanomaisesta poikkeava olosuhde
on lähinnä mahdollinen, mikä voi osaltaan selittää lukion tiloissa koettua ja sisäilmastoky-
selyssä raportoitua olosuhdehaittaa ja oireilua.

Tavanomaisesta poikkeava

olosuhde

lyhytaikainen

pitkäaikainen

lyhytaikainen

pitkäaikainen
lyhytaikainen

Lisääntynyt astman ja pitkittyvän
hengitystieoireilun riski

Ei tavanomaisesta poikkeavaa
sairastumisen vaaraa

Pitkittyvä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Pitkittyvä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Ei tavanomaisesta poikkeavaa
sairastumisen vaaraa

Ei tavanomaisesta poikkeavaa
sairastumisen vaaraa

Ohimenevä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Ohimenevä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Lisääntynyt astman ja pitkittyvän
hengitystieoireilun riski

Ei tavanomaisesta poikkeavaa
sairastumisen vaaraa

Pitkittyvä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Pitkittyvä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Erittäin todennäköinen

lyhytaikainen

pitkäaikainen

Työskentelyaika Muiden sisäilman laatua heikentävien
tekijöiden terveydellinen merkitys

Epätodennäköinen

Mahdollinen

Todennäköinen
pitkäaikainen

Kosteusvaurioiden terveydellinen
merkitys

Ei tavanomaisesta poikkeavaa
sairastumisen vaaraa

Ei tavanomaisesta poikkeavaa
sairastumisen vaaraa

Ohimenevä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

Ohimenevä oireilu ja muu haitta
mahdollinen

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