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YLEISTIEDOT 

1.1 Kohde  

Hyrsylän koulu 

Hyrsyläntie 169 

09430 SAUKKOLA 

1.2 Tilaaja 

Lohjan kaupunki 

Tekninen toimi/Tilapalvelut 

Kari Koljonen 

PL 71 

08101  LOHJA 

1.3 Lausunto 

Insinööritoimisto Airkos Oy 

Pläsinpellonkuja 1 H 52 

00740  HELSINKI 

 

Tapani Kostilainen 

RI, rakennusterveysasiantuntija 

Työterveyshuollon tekninen asiantuntija 

040 763 7828 

1.4 Lähtötiedot 

Rakennukseen on tehty 10.12.2014 selvitys rakennetilanteesta, rakenteiden kunnosta ja tilojen 

terveellisyydestä tarvittavista mittauksista. 

Mikrobimittauksilla haluttiin selvittää rakenteiden kuntoa ja korjattavuutta. 

Näytteenotot tehtiin kahdessa vaiheessa 27.2 ja 2.3.2015.  

2. MIKROBINÄYTTEET 

2.1 Materiaalinäytteet 27.2.2015 

Näyte 1. Yläkerta musiikkiluokan portaiden kohdalta katon puupaneeli 

Näytteessä oli niukka mikrobikasvusto. 

Tulos on tavanomainen. 

Näyte 2. Kirjasto, korjatun alapohjan tervapaperi 

Näytteessä oli runsas mikrobikasvusto. 
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Näytteessä esiintyi kolmea poikkeavaa sienilajia. 

Näytteessä esiintyi tyypillisesti kosteissa oloissa viihtyvää Aspergillus penicillioides –sienilajia run-

saana kasvustona. 

   

 Useat Aspergillus -lajit tuottavat toksiineja. Osa lajeista vapauttaa vettä kasvaessaan, edistäen 

 muiden mikrobien kasvua.  

 Aspergillus penicillioides lajia on löydetty sisätiloista paperitapetilta ja muilta selluloosaa        

 sisältäviltä materiaaleilta, nahka-, tekstiili- ja maalinäytteistä sekä huonepölystä.

 A.penicillioides kuuluu primääreihin lajeihin kosteilla pinnoilla. 

 

Tulos on poikkeava runsaan mikrobikasvuston ja Aspergillus penicillioidesin runsaan kasvuston vuok-

si. 

Näyte 3. Kirjasto, korjatun alapohjan vanha eriste ja puumateriaali 

Näytteessä oli kohtalainen mikrobikasvusto. 

Vallitsevana sienilajina oli tyypillisesti kosteissa oloissa viihtyvä Scopulariopsis –sienilaji kohtalaise-

na kasvustona. 

Tulos on hieman tavanomaisesta poikkeava. 

Näyte 4. Keittiön eteinen, alapohjan eristehiekka, luonnonmateriaali 

Näytteessä oli niukka mikrobikasvusto. 

Tulos on tavanomainen. 

Näyte 5. Jumppasali, Alapohjan eriste 

Näytteessä oli runsas mikrobikasvusto. 

Näytteessä esiintyi kolmea poikkeavaa sienilajia. 

Näytteessä esiintyi tyypillisesti kosteissa oloissa viihtyvää Aspergillus penicillioides –sienilajia run-

saana kasvustona. 

   

 Useat Aspergillus -lajit tuottavat toksiineja. Osa lajeista vapauttaa vettä kasvaessaan, edistäen 

 muiden mikrobien kasvua.  

 Aspergillus penicillioides lajia on löydetty sisätiloista paperitapetilta ja muilta selluloosaa        

 sisältäviltä materiaaleilta, nahka-, tekstiili- ja maalinäytteistä sekä huonepölystä.

 A.penicillioides kuuluu primääreihin lajeihin kosteilla pinnoilla. 

 

Näytteessä oli erittäin runsas bakteerikasvusto 

Tulos on poikkeava runsaan mikrobikasvuston ja Aspergillus penicillioidesin runsaan kasvuston vuok-

si. 
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Näyte 6. Eteisen tuulikaapin oven ovikarmin alareuna pielirakenne, lastulevy 

Näytteessä oli niukka mikrobikasvusto. 

Tulos on tavanomainen. 

2.2 Materiaalinäytteet 2.3.2015 

Näytteet 1-5 on otettu seuraavista kohdin: 

Näyte 1. Kirjaston ulkoseinä, ulkoseinän sisäpinta, mineraalivilla 

Näyte 2. Kirjaston ulkoseinä, ulkoseinän sisäpinnan tervapaperi 

Näyte 3. Välihuoneen ulkoseinä, ulkoseinän sisäpinta, mineraalivilla 

Näyte 4. Välihuoneen ulkoseinä, ulkoseinän pinkopahvi 

Näyte 5. Luokan 1-2 ulkoseinä, ulkoseinän pinkopahvi 

Kaikissa näytteissä oli niukka mikrobikasvusto ja tulokset tavanomaisia. 

Näytteenottopisteet on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Mikrobien materiaalinäytteiden näytteenottopisteet. 

3. HAVAINNOT 

Kirjaston viereisen huonetilan lattiarakenne on uusittu. Lattian lastulevyn alla on höyrynsulkumuovi 

sekä 40 cm mineraalivillaa. Mineraalivillan alla on tervapaperi ilmasulkuna ennen alapohjan laudois-

tusta. 

Rakenneavauksen kohdalla oli voimakas maakellarimainen homeen haju. Sama haju on tunnistettavis-

sa ryömintätilasta sekä lievempänä kirjaston sisäilmasta. 

Alapohjarakenteen alapinnan tervapaperissa oli runsas mikrobikasvusto. 

Kirjaston lattiassa on vinyylilaatta lattiapinnoitteena. Lautalattian alla on 20-30 cm tyhjää ja sen jäl-

keen puru- ja hiekkakerros. Alapohjarakenteen ilmatilassa homeiden hajut voivat siirtyä laajalle alu-

eelle. Puru- ja hiekkakerroksessa oli näytekohdassa kohtalainen mikrobikasvusto. 

  

Kuva 2. Kirjaston viereisen tilan lattian rakenneavaus. Pohjalla musta tervapaperi. 

Kuva 3. Kirjaston eteisen puoleisen nurkan poranreikänäyte. Tumma vinyylilaattaa liimoineen. Puupu-

ru on puhdasta ja kirkasta. 

Keittiön eteisen ja jumppasalin lattian poranreikätarkastusaukkojen kohdilla lattian lautalattia oli ko-

vaa ja kirkasta puuta. Lattialaudan alla oli tyhjää ilmatilaa 20-30 cm sekä puru/hiekkaeristys alapohjan 

alapinnassa. 

Jumppasalin lattian eristetilassa oli runsas mikrobikasvusto. 

Kaikkien rakenneavausten kohdilla oli voimakas ilmavirta sisätiloihin päin merkkisavulla havainnoi-

tuna. 
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3.1 Kirjaston wc-tila 

Kirjaston wc-tilassa on viemärilinjan tuuletusputki ja sen alipaineventtiili. venttiilin ja iv-

poistoilmaventtiilin kohdilla on katossa vesivauriojälkiä. Kosteus tiivistyy iv-kanavassa tai vettä pää-

see valumaan iv-poistoilmakanavaan. Myös alipaineventtiili voi päästää kosteutta wc-tilan kattoon. 

Wc-tilan katto on tarpeen purkaa ja selvittää vaurioin laajuus. Vesikatolle on asennettava piippuhattu 

iv-poistoilmakanavan päälle ja eristettävä iv-kanava. Alipaineventtiili tulee poistaa ja jatkaa viemäri-

putki ullakolle ja sieltä ulos asti. 

  

Kuvat 4 ja 5. Kirjaston wc:n katossa on korjaustoimia edellyttäviä vesivaurioita. Nurkassa on ali-

paineventtiili. 

Erityisluokan käytävän wc:n viemärilinjan tuuletusputki on välipohjan kohdalla tehty teleskooppiput-

kituksena. Putki on painunut ullakolta alaspäin viemäriputken sisään. Liitoskohta ei ole kaasutiivis. 

Viemäriputki on tarpeen jatkaa yläpohjaan ja ulos. 

  

Kuvat 6 ja 7. Käytävän wc:n viemäriputki on epätiivis ja painunut. 

3.2 Poistoilmanvaihto 

Jumppasalin koneellinen poistoilmanvaihto ei toimi. Poistoilmakone on rikki. Tutkimuksen yhteydessä 

poistettiin iv-kanavasta laasti, puupaloja sekä tiilenpaloja. Poistoilmakanavassa on vaurioita, edellyttä-

vät poistoilmakanava putkitusta ennen kuin uusi poistoilmakone voidaan asentaa. 
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Kirjastossa ja sen viereisissä huonetiloissa on selkeä ja tunnistettavissa oleva homeen haju. Tilojen lat-

tiarakenne on epätiivis. Ryömintätilasta kulkeutuu alapohjarakenteen kautta homeen hajua. 

Tilannetta voidaan parantaa asentamalla kirjaston yhteydessä olevaan wc-tilan poistoilmakanavaan 

kanavapuhallin, kunhan ensin korjataan wc-tilan katon kosteusvaurio ja poistoilmakanavan puutteet. 

Luokkatiloissa osa kaakeliuuneista toimii poistoilmakanavina. Tutkimuksen yhteydessä avattiin luo-

kan 5-6 kaakeliuunin Hörfors-tyyppinen metalliventtiili. Kaakeliuunin sisäpuoli ja muurattu poistoil-

makanava olivat varsin puhtaat ja soveltuvat jatkossakin poistoilmakanavoinneiksi. 

  

Kuvat 7 ja 8. Poistoilmakanavana toimiva kaakeliuuni ja sen hormi. 

3.3 Alapohja 

Alapohja on puhdistettu koneellisesti imuroimalla irtoaineksesta. 

Alapohjan maaperä on kosteaa maata.  

Alapohjan viemäriputkien eristeitä on paikoin irti. 

Alapohjassa ja sokkelirakenteissa on vielä eloperäistä materiaalia, joka on tarpeen poistaa käsin. 



 

Insinööritoimisto AIRKOS Oy      

                                                                    

                                        
  

 

 

 

  

  

  

Kuvat 9-12. Alapohjassa on vielä korjaustoimia edellyttäviä puutteita. 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ryömintätilassa on vielä eloperäistä irtomateriaalia, joka on homealttiina kosteaa maaperää vasten. Ir-

tonaista ainesta on myös sokkelipinnoilla. Irtonainen aines on tarpeen poistaa. 

Ryömintätilaan tulee asentaa koneellinen poistoilmanvaihtokanavisto venttiileineen poistamaan ryö-

mintätilan hajut ja kosteus hallitusti. 

Ryömintätilan maaperä ja rakenteet on tarpeen lisäksi desinfioida korjaustöiden yhteydessä lämpötilan 

ollessa yli 15 °C Sieni & bakteeri & home S ja PF –desinfektioaineilla  

(http://www.astq.fi/tuoteryhmat/kemikaalit-maalit-ja-pinnoitteet-k5). 

Rakennuksen alapohja rakenne on vähintäänkin desinfioita poranreikien kautta ylipainelaitteistolla ja 

Pentrox S ja PF –käsittelyillä. Alapohjan vauriomateriaalien poisto on suositeltavaa. Vähintäänkin on 

tehtävä lattiarakenteen ja niiden liitoskohdat niin tiiviiksi ettei ryömintätilan ja alapohjarakenteen hajut 

pääse kulkeutumaan sisätiloihin. 

Rakennuksen tuloilmanvaihtoa on korjattu huonekohtaisilla lämmitettävissä olevilla tuloilmaventtii-

leillä. Sisätilojen poistoilmanvaihtoa voidaan parantaa jumppasalissa koneellisella poistoilmakoneella 

ja kirjaston hajuongelmaa rajoittaa wc-tilan kanavapuhaltimella. 

http://www.astq.fi/tuoteryhmat/kemikaalit-maalit-ja-pinnoitteet-k5









