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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 

Tutkimuksen kohteena oli 1923 valmistunut hirsirunkoinen kyläkoulu. 

 

Käyttäjät ovat valittaneet sisäilmasta useissa koulun tiloissa. Henkilöstö on oireillut mm. flunssaa ja 

pitkittyneitä poskiontelotulehduksia. 

 

Luokkatiloihin 3-4 ja 5-6 on asennettu ilmanpuhdistimet. Laitteita on lisätty tiloihin englannin ja 1-2- 

luokkaan. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia selvitys rakennetilanteesta, rakenteiden kunnosta ja tilojen ter-

veellisyydestä tarvittavin mittauksin. 

 

Kohteeseen tehtiin aloituskatselmus 5.11.2014 ja tutkimuksia 19.11.2014. 

1.5 Tehdyt korjaustoimet 

Rakennukseen on tehty saadun tiedon mukaan seuraavia korjaustoimia: 

 

 Konesaumattu peltikatto on uusittu 2001. Katossa on ilmennyt vuotoja, aluskatteessa on puutteita.  

 Liikuntaluokan lattia on uusittu 2007.  

 Kivijalan kallistuskorjauksia on tehty 2014. Alapohjan orgaanista jätettä on poistettu 2014. Puhdis-

tus- ja desinfiointityö on kesken. Kivijalan tuuletusluukkuja on lisätty 2014. Alapohjassa on pai-

novoimainen ilmanvaihto. 
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 Eteisen lattia on laatoitettu kesällä 2014. Lattian on asennettu lattialämmitys. Eteisessä on havaittu 

tunkkaista hajua ennen korjaustoimia. 

 

Muita tiedossa olevia korjauksia ja korjaustarpeita: 

 

 Eteisen tuulikaapin lattian vanhat villat on vaihdettu. 

 Hirsirakenteisia ulkoseiniä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Ulkoseinärakenteissa ei tiettä-

västi ole höyrysulkua. Tuloilmaventtiilit ovat jääneet levyrakenteiden alle. 

 Salaojitusta on uusittu osittain rakennuksen pihan puolella. Takasivustoilla salaojitustyötä ei ole 

tehty. 

 Luokkien kohdilla on alapohjassa ja kivijalan reunustalla ollut vettä.  

 Likaputki on ollut poikki. Tällöin alapohjaa on tyhjennetty. 

 Pikkukeittiön kaapistot on purettu työsuojelun tekemien hajuhavaintojen pohjalta. Seinää ei ole 

avattu. Tilassa on homemaista hajua edelleen.  

 Ikkunat on teipattu. Teipit irrotetaan, jotta painovoimainen ilmanvaihto pääsee toteutumaan.  

2. HAVAINNOT, ULKOPUOLI 

Rakennus sijaitsee kallioisen mäen päällä. Rakennus on perutettu kiviladonnan päälle. Kivisokkeli on 

matalimmillaan 20-30 cm rakennuksen takaseinustalla liikuntasalin kohdalla. Kivisokkelia on korjattu 

2014. 

Rakennuksen alapohjaa on puhdistettu ja tuuletusluukkuja on kunnostettu ja lisätty. Rakennuksen si-

säpihan kohdalla alapohjan tuuletusluukuissa oli voimakas ja tunnistettavissa oleva homeen haju. 

Rakennuksen puujulkisivun ikkunoiden alapuoleisia seinäosia on uusittu. Pystypaneelauksen ja vaaka-

puulistan uusimisen yhteydessä on vaakapuulistan alle asennettu peltilista. 

  

Kuvat 1 ja 2. Julkisivun paneelaus ja alareunan vaakalista on korjattu. 

Rakennuksen päädyssä rännivedet jäävät valumaan rakennuksen vierustalle. 

Rakennuksen portaikkojen betonirakenteissa on halkeamia, jotka voivat heikentää puukaiteiden lujuut-

ta. Betonikorjausten lisäksi on tarpeen tehdä muutoksia porraskaiteiden turvallisuuteen. Kaiteiden vä-

liset raot ovat nykynormien mukaan liian suuret.  
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Kuvat 3 ja 4. Veden poisohjauksessa on puutteita rännien kohdilla. Betoni on haurastunut puukaiteen 

pystytolpan kohdalla. Kaiteiden välissä on vaarallisen suuret raot. 

 

  
Kuvat 5 ja 6. Porraskaiteiden pystytolppien alapäissä on korjaustoimia edellyttäviä lahovaurioita. 

 

Keittiön portaikon tasanteen reunoille on asennettu pellitys suojaamaan betonin reunoja vaurioilta. 

Seinän pystypaneelauksen ja portaikon betonoinnin välissä on suuri rako. Seinä vaakahirsirakenne on 

näkyvissä. Raon kautta valuma- ja sadevesiä pääsee hirsirakenteeseen.  

 

Julkisivun alareunan pystypaneelausta on uusittu hienosahatulla paneelilla. Paneelien alapäät ovat 

kiinni vaakalistassa. Paneelien alapäät ovat rispaantuneita sahauksen jäljiltä. Paneelien alapäitä ei ole 

sahattu viistoon. 

Maali ei pysy tiiviissä ja tasaisessa hienosahatussa puussa. Paneelien alareunasta nousee kosteutta pa-

neeleihin. Paneelien alapäiden maalaus on irti ja rakoilee. Lahovaurioriski on merkittävä.  
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Kuvat 7 ja 8. Korjatuissa julkisivun alareunan paneelauksissa on työvirheitä. Paikoin hirsirunko on 

avoimena ja alttiina valumavesille. 

 

Rakennuksen kivijalan ja alimman hirren välisiä kivisokkelin yläpintoja on tiivistetty virheellisesti be-

tonilaastilla. Laasti ei pysy kiinni puupinnassa. Syntyneet raot mahdollistavat kosteuden pääsyn alim-

maiseen hirteen. Betonilla suljetun alareuna tuulettuvuus ja kuivuminen on heikkoa. Suositeltavaa on 

poistaa laasti hirsien kunnon tutkimisen ja korjaustoimien yhteydessä ja asentaa bitumikermi tilalle. 

 

Rakennuksen takana, liikuntasalin kohdalla on sokkelirakenne hyvin matala. Lumi ja sulamisvedet ra-

sittavat seinärakennetta. 

 

  
Kuvat 9 ja 10. Betonilaastin alla on hirressä lahoa. Sokkeli on hyvin matala rakennuksen takana. 

 

3. HAVAINNOT, SISÄPUOLI 

3.1 Lämmitys 

Rakennuksen lämmitysmuotona on suora sähkölämmitys. Lämpöpatterit sijaitsevan ikkunoiden ala-

puolella. Osa patterista on vanhoja levypattereita, joissa pintalämpötilat ovat korkeita. Liikuntasalissa 

on sähkötoiminen kattolämmitys. 
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Rakennuksen lisälämmityksenä kaakeliuunien sähkövastukset. Ne toimivat käsiohjauksella ja niitä on 

vaikea säätää sopivalle. Rakennuksen yläkerrassa kaakeliuunien käyttö aiheuttaa ylilämmitystä. 

  

Kuvat 11 ja 12. Rakennuksen lämmitykseen käytettävä levypatteri sekä kaakeliuuni vastuksineen. 

3.2 Ilmanvaihto 

Rakennuksen ilmanvaihto ei ole toimivaa. Ruokailutilassa on ainoa toimiva korvausilmaventtiili. Al-

kuperäisen ulkoseinien korvausilmaventtiilit on tukittu ja levytetty umpeen. Korvausilmaventtiilit on 

tarpeen asentaa uudelleen. korvausilmaventtiileissä tulee olla kanavoidut seinäläpimenot sekä suodat-

timet ja tuloilman lämmitysmahdollisuus. 

Osaa käytöstä poistetuista kaakeliuunista käytetään poistoilmakanavina. Savukanavista voi kulkeutua 

epäpuhtauksia sisätiloihin. Korvausilmaventtiilien puutuessa korvausilmaa tulee sisätiloihin hallitse-

mattomasti ulkovaipan epätiiveyskohtien kautta epäpuhtaana ilmana. Vanhan rakennuksen lattia- sei-

nä- ja kattorakenteissa on epäpuhtauksia ja mikrobilähteitä. 

Rakennuksen painovoiminen poistoilmanvaihto ei ole toimivaa. Rakennukseen on tarpeen asentaa 

säädettävissä olevia poistoilmakoneita piippujen päälle ruokalan poistoilmakoneen tapaan. 

  

Kuvat 13 ja 14. Keittiössä on koneellinen poistoilmanvaihto. Poistoilmakoneet voidaan asentaa piippu-

jen päälle. Katolla on huoltosilta huolto- ja asennustöitä varten. 
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3.3 Keittiö 

Keittiön lattian muovimaton saumoja on revennyt auki. Ovikarmien alareunoissa on muovimaton lii-

toskohdissa rakoja. Pesuvedet pääsevät muovimaton alle ja rakenteisiin.  

Keittiökalusteiden kunto on välttävä. Komeroiden ovissa ja työpöytätasojen reunoissa on vaurioita. 

  

Kuvat 15 ja 16. Keittiömaton ja kalusteiden vaurioita. 

3.4 Liikuntasali 

Liikuntasalin seinien ja katon liitoskohdissa on avoimia aukkoja yläpohjarakenteisiin. Epäpuhtauden ja 

vanhojen rakenteiden hajut pääsevät sisätiloihin. epätiiveyskohdat on tarpeen puhdistaa, desinfioida 

sekä tiivistää huolellisesti. 

  

Kuvat 17 ja 18. Epätiiveyskohtia. Rakenteiden epäpuhtaudet pääsevät sisäilmaan. 
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Kuvat 19 ja 20. Hirsien mineraalivillatilkkeet ja tappura ovat sisäilman kuitulähteitä.  

Liikuntasalin seinässä on toimimaton poistoilmakone. 

Salin ikkunankarmin vieressä on yksittäinen hirsipinnan kosteusvauriokohta. 

  

Kuvat 21 ja 22. Ikkunan karmirakenteen vaurio. Salin toimimaton poistoilmapuhallin. 

3.5 Muut tilat 

Rakennuksen vanhassa pukuhuone-, wc- ja suihkutilojen sekä viereisen varastohuoneen tiloissa on 

vahva homeen haju. Tilojen käyttötarkoitusta on muutettu ja tilat toimivat nykyisellään kirjasto, ja va-

rastotiloin. 

Rakennuksen yläkerran tiloissa on katoissa useampia vesivuotojälkiä. Vesijälkiä on sähköläpimenoissa 

sekä katon paneelipinnoilla, joista maali hilseilee irti. Rakennuksen vesikatto on uusittu. Ilmeisesti 

yläpohjan vauriomateriaaleja ei ole poistettu ja näkyväät vauriot ovat jääneet korjaamatta sisätiloissa. 

Yläpohja rakenteita on tarpeen tutkia tarkemmin rakenneavauskin sekä vihtaa vauriomateriaalit uusiin. 

Samalla on selvitettävä yläpohjan tuulettuvuus sekä peltikaton kondenssisuojaus. 
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Kuvat 23 ja 24. Yläkerran kattopintojen vanhoja vesivuotojälkiä. 

4. ILMAVUOTOMITTAUS 

Rakennuksen alapohjaan laskettiin SF6-merkkikaasua teleskooppivarrella. Kaasun kulkeutumista sisä-

tiloihin selvitettiin kahdella kaasuanalysaattorilla. 

Kaasun havaittiin kulkeutuvan sisätiloihin kuvan 25 mukaisesti. 

 

Kuva 25. Rakennetutkimukset ja havainnot. 
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5. HIRSIRAKENTEIDEN KUNTO 

Rakennuksen liikuntasalin puoleisen ulkoseinäpäädyn alareunan listoja ei oltu irrotettu tutkimuksia 

varten. Listoitusta purettiin hirsien kunnon selvitystä varten. 

Rakenneavauksen kohdalla oli alimmainen hirsi laho. Porauspuru oli jauhomaista useassa kohdin. 

Osassa porauskohtia oli hirren pinta ulkoisesti kunnossa ja poratessa kovaa. Hirren sydän puu oli kui-

tenkin pehmeää ja lahonnutta. 

Vastaavasti toiseksi alimmaisessa hirsirivissä oli lahovaurioita. 

Seinälinjan keskiosassa oli ylimmän vaakapuu vinosaumajatkoksen kohdalla hirret vesimärkiä ja täy-

sin lahonneita. 

  

Kuvat 26 ja 27. Alimmissa hirsissä on lahovauriota rakennevatussa kohdin. 
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Kuva 28. Hirren puumateriaali oli lahovariokohdissa jauhomaista ja pehmeää. 

  

Kuvat 29 ja 30. Paikoin kovan hirsipinnan alla puumateriaalin tummunutta ja pehmeää. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Rakennuksen ilmanvaihto ei toimi. Rakennukseen on asennettava korvausilmaventtiilit sekä koneelli-

nen poistoilmanvaihto. 

Rakennuksen ilmatiiveys on heikko. Useissa kohdin oli havaittavissa selkeitä epätiiveyskohtia, varsin-

kin kattopintojen läpimenoissa ja liitoskodissa. Ilmavuotomittauksessa havaittiin lattian ja seinien lii-

toskohtien olevan epätiiviitä tutkimusalueella rakennuksen toisessa päädyssä. Ilmavuotokohtia oli ovi-

en karmirakenteissa sekä kaakeliuunien takana. Vauriot ja epätiiveyskohdat ovat yleistettävissä koko 

rakennuksen osalle. 

Rakennuksen alapohjan puhdistusta on tarpeen jatkaa ja tehdä kesäkaudella alapohjan desinfiointikä-

sittely.  

Alapohjan epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin voidaan korjata alipaineistamalla alapohjan tila. 

Sisätilojen hallitsemattomia ilmavuotoja on tarpeen korjata huolellisella tiivistyskorjauksella sekä il-

manvaihdon korvausilmaventtiileillä. Toimenpiteet ovat kiireellisiä. 

Korjaustöiden yhteydessä on tarpeen tehdä sisätilojen tehostettu siivous ja desinfiointikäsittely ho-

meen hajun ja sisätiloihin kerääntyneiden epäpuhtauksien poistamiseksi ja tilanteen nollaamiseksi. 

Rakennuksen yläpohjaa on tutkittava ja korjattava erikseen. 

Rakennuksen hirsien kuntotutkimus on laajennettava avaamalla ulkoseinien pystypaneelaus ja alareu-

nan vaakalistoitus. 

Rakennuksen yleiskunto on tyydyttävä. Sisäilmaan vaikuttavia epäpuhtauslähteitä on useita, mutta ne 

ovat korjattavissa varsin kohtuullisesti. 

Rakennuksen pintamateriaaleja ja kalusteita on tarpeen uusia normaalin kulumisen myötä. Nykyisel-

lään keittiö kalusteiden kunto on tyydyttävä. Keittiön muovimattoon liittyy välitön korjaustarve 

Rakennuksen hirsirakenteiden kuntoa ja hirsien uusimistarvetta ei voida selvittää kuin rakenneavauk-

sia ja –tutkimuksin.  

 


