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1. YHTEYSTIEDOT 
 
1.1. Kohteen tiedot 

 
Kohde Tapanilan ala-asteen koulu, A-osa 
Lähiosoite Veljestenpiha 2 
Postinumero- ja toimipaikka 00730 HELSINKI 
 
Rakennustyyppi Koulurakennus 
Tilavuus:  12 843m3 (koko koulurakennus) 
Kerrosala: -  
Bruttoala: 3 248 brm2 (koko koulurakennus) 
Rakennusvuosi:  1936 (A-osa) 
 

1.2. Tilaaja 
 
HKR-Rakennuttaja/Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 
Marianna Tuomainen 
PL 1540 (Kasarmikatu 21) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 

1.3. Tutkimusohjelman laatija 
 

Nexon Consulting Oy  
Sinimäentie 10 C  
02630 ESPOO 
Puh: 0207 435 250 
Telekopio: 0207 435 251 
 
RI Ari Pesonen    
Puh: 0207 435 266, 040 8330 266 
Telekopio: 0207 435 251   
Email: ari.pesonen@nexonconsulting.fi 

 

2. YLEISTIEDOT 
 
2.1. Asiakirjat 

 
Tutkimuksen suorittajalle on toimitettu tilaajan puolesta lähtötietoja seuraavasti: 
 
- 3 kpl LVI-piirustuskansioita (kansiot nro 218, 938 ja 971) 
- A4-kokoiset pohjapiirustukset, 4 kpl (pohjakerros, 1. kerros, 2. kerros ja ullakkokerros), Helsin-

gin kaupunki, Opev/palke, 3.2.1995  
- kuntoarvio, Tapanilan ala-aste (Kuntoarvio.doc;Tapanilan a-aARAK.doc), Fatman Oy, - 
- energiakatselmusraportti (TAPANILA.DOC), Hepacon Oy, 28.2.1997 
- kosteuskorjaus, dwg-muotoisia piirustuksia yhteensä 8 kpl (182-701B.dwg…182–708.dwg), In-

sinööritoimisto Arena Oy, 5.6.2002 
- kosteuskorjaus, korjaustyöselitys (Tapanilan a-a kts.doc), Insinööritoimisto Arena Oy, 7.3.2002 

(luonnos) 
- vanhan osan julkisivukorjaus, rakennusselostus (8008-401_RAKSEL.doc), Optiplan Oy, 

23.4.2003 
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- vanhan osan julkisivukorjaus, dwg-muotoisia piirustuksia yhteensä 2 kpl (182-
halkeamankorjaus2004.dwg ja 182-rappauskorjaus2004.dwg), Optiplan Oy, 23.4.2004 

- kosteusmittausraportti (STARA - Tapanilan ala-aste - 20110414.pdf), TermoLog Oy, 15.4.2011 
- työsuojelutarkastus 27/2011 (Työsuojelutarkastus Tapanilan aa 2011.pdf), Helsingin kaupunki, 

Henkilöstökeskus, 23.3.2011 
  
Lisäksi tutkimusohjelman laatijalla on ollut pääsymahdollisuus kaupungin kiinteistötietojärjestelmään 
(FacilityInfo-järjestelmään) Tapanilan ala-asteen koulun osalta. 

 
2.2. Yleistä 

 
Tapanilan ala-asteen koulun A-osa (A-rakennus) on kolmikerroksinen (kaksi kerrosta + osittain maan 
alla oleva pohjakerros) vuonna 1936 kansakouluksi rakennettu koulurakennus. Rakennuksen vierelle 
on rakennettu kiinteästi A-osaan liittyvä laajennusosa (B-osa)1980-luvun puolivälissä.  
 
Tämä kuntotutkimus käsittää ala-asteen A-osan, toisin sanoen alkuperäisen vuonna 1936 rakennetun 
koulurakennuksen, ei 1980-luvun puolivälissä rakennettua B-osaa. 
 
Rakennuksesta ei ole käytettävissä alkuperäisiä arkkitehti- tai rakennepiirustuksia, vain alkuperäisiä 
LVI-piirustuksia ja sekä myöhemmin tehtyjen korjausten korjaussuunnitelma-asiakirjoja. 
 
Kuntoarvioraportin mukaan A-osa on tiili- ja betonirunkoinen, runkojärjestelmä on kantaviin seiniin 
sekä paikoin pilareihin ja palkkeihin perustuva sekarunkojärjestelmä, jossa väli- ja yläpohjarakenteet 
ovat pääosin paikalla valettuja alalaattapalkistoja, ylä- ja välipohjalaattojen kantavan sekundääriraken-
teen muodostaa puusoirokoolaus. Edelleen kuntoarvioraportin mukaan A-osa on perustettu maanvarai-
sesti ja ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, seinien ulkopinnassa on 3-kerrosrappaus ja sisäpinnoissa 
rappaus- ja tasoitekäsittely sekä maalaus. A-osan sokkelipinnat ovat massiivista luonnonkiveä ja poh-
jakerroksen alapohjarakenteet ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja, laatan alapuoliset rakennekerrok-
set eivät ole tiedossa. A-osan aumakaton vesikatteena on (kone)saumattu peltikate. A-osalla on korkea 
ullakkotila ja kuntoarvioraportin mukaan yläpohjarakenteena on paikalla valettu teräsbetoninen alalaat-
tapalkisto. 2.2.2012 suoritetun kohdekäynnin perusteella yläpohjan lämmöneristeenä on turve-, saha-
puru- ja kutterilastueriste ja ullakkotilaa vasten on umpilaudoituksen päälle valettu betoninen paloper-
mantolaatta. Vesikattoa kannattavina rakenteina ovat puupalkit ja -soirot sekä puupilarit, peltikatteen 
alustana on harvalaudoitus. Rakennuksen ikkunat ovat pääosin uusittuja MSE-tyyppisiä sisään-sisään 
aukeavia puuikkunoita, osin vielä alkuperäisiä 2-lasisia (kaksinkertaisia) puuikkunoita (sisääntuloau-
la/porras sekä muodoltaan tavanomaisesta poikkeavat ikkunat). Ulko-ovet pohjakerroksessa sekä 1. 
kerroksessa ovat alkuperäisiä, pinnoiltaan peittomaalattuja, lasitettuja ja varsin koristeellisia (jykeviä) 
puuovia. Sisätilojen seinäpinnat ovat pääsääntöisesti rappaus/tasoite- ja maalauskäsiteltyjä tiili- ja be-
tonipintoja (ulkoseinät ja kantavat väliseinät sekä alkuperäiset kantamattomat tiiliseinät) tai tasoite- ja 
maalauskäsiteltyjä rakennuslevypintoja (myöhemmin rakennetut kantamattomat väliseinät).  
 
A-osan salaojitusta on kartoitettu vuoden 2000 (7/2000) aikana lähtökohtana kellarikerroksen kosteus-
ongelmat, muita laajempia tutkimuksia ei kiinteistötietojärjestelmätietojen perusteella ole suoritettu, 
vain joitain huonetiloja koskevia kohdekäyntikartoituksia (pohjakerroksen saunaosaston pesuhuoneen 
tuuletus ja musiikkiluokan poikkeava haju). 
 
Tiedossa oleva A-osan rakennus- ja korjaushistoria: 
 
- rakennusvuosi 1936 (piirustukset vuodelta 1930) 
- taloteknisiä muutoksia 1970-luvun alussa (piirustukset vuodelta 1971) 
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- muutos- ja korjaustöitä (mm. märkätilarakentaminen, juhlasalin muutos luokkahuoneiksi jne.) 
laajennusosan (B-osan) rakentamisen yhteydessä 1980-luvun alkupuolella (piirustukset vuodelta 
1982)   

- kuivatusjärjestelmän korjaus koskien salaoja- ja sadevesijärjestelmän, pihan pintakallistusten ja 
kattovedenpoiston korjauksia (kosteustekniset korjaukset) 2000-luvun puolivälissä (suunnitel-
ma-asiakirjat vuodelta 2002)  

- ikkunoiden uusinta (MSE-tyyppiset puuikkunat) vuonna 2003 (ei suunnitelma-asiakirjoja) 
- julkisivukorjaus koskien rappauspinnoitetta + betoniräystäitä + ulkokatosta + ulkobetoniraken-

teita + säilytettävien ovien ja ikkunoiden maalausta, sisääntulokatoksen peltikaton uusintaa sekä 
ikkunapeltien uusintaa 2000-luvun puolivälissä (suunnitelma-asiakirjat vuodelta 2004) 

 
Rakennuksen käyttäjiltä saadun tiedon mukaan A-osalle on kaavailtu peruskorjausta vuodelle 2018. 
 
Huonetilat, joissa rakennuksen käyttäjät ovat oireilleet, havainneet rakennusteknisiä vaurioita ja muuta 
poikkeavaa sekä huonetilat, joissa suoritetun kohdekäynnin (2.2.2012) yhteydessä havaittiin rakennus-
teknisiä puutteita ja/tai virheitä (lähinnä kosteusjälkiä tai kosteusvauriojälkiä), ovat: 
 
Pohjakerros 
 
- KIR 55 (ATK-luokka), oireilua, epäily alapohjarakenteen vaurioista (kosteusvaurioista) 
- VAR 80 (alustila, varasto), välipohjalävistysten puutteellinen tiiveys 
- TER 63, Vastaanotto, poikkeavaa hajua 
- ET 12, ulko-ovi hatara (käyntivälys) 
- SOS 17, Uloskäynti, ulko-ovi hatara (käyntivälys) 

 
1. kerros 

 
- ei erityisiä huomioita 

 
2. kerros 

 
- OT4 68, kosteusjälkiä (vuotojälkiä) kattopinnalla 
- OT4 67, kosteusjälkiä (vuotojälkiä) kattopinnalla 
- OT3 57, kosteusjälkiä (vuotojälkiä) kattopinnalla 
- OT3 53, pesuallaskaapin pohjalla vuotojälkiä 
- KÄY 120, käytävällä oleva juomapisteen vierellä vesilammikko (juomapisteestä räiskynyt vesi)  
 
Ullakko 

 
- palopermantolaatan varauskohta (avauskohta), laatan alustana oleva laudoitus lahovaurioitunut 
- paikallisia kosteusjälkiä puupinnoilla huonetilan OT4 67 yläpuolella 
 
Talotekniikkaan liittyen huonetilojen lämpötilat poikkesivat kohdekierroksen aikana (2.2.2012) tavan-
omaisesta, kellarikerros oli kohdekäynnin aikaan lämmin, joidenkin huonetilojen osalta erittäin kuuma 
(mm. sauna- ja pesuhuonetilat). Lisäksi useiden ilmanvaihtoventtiilien reunoilla on seinäpinta tummu-
nut (esim. kosteat ilmavirtaukset), ilmanvaihto tuntui monissa huonetiloissa toimimattomalta. 
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2.3. Tavoite 
 

Tutkimuksen tavoite on selvittää syyt rakennuksen käyttäjien oireiluun lähinnä pohjakerroksessa (huo-
netila KIR 55, ATK-luokka), jotka saattavat viitata rakennuksessa oleviin kosteus- ja/tai mikrobivauri-
oihin sekä materiaalipäästöihin. 
 
Lisäksi tutkimuksen tavoite on selvittää rakennuksen nykyhetken kunto (nykytilaselvitys) sekä raken-
teissa mahdollisesti esiintyvien vaurioiden laajuus ja niiden syntyyn johtaneet syyt (rakennustekniset 
tutkimukset) rakennusteknisen korjaussuunnittelun (mahdollisten peruskorjausmuotoisten korjaus- ja 
uusimistoimenpiteiden suunnittelun) pohjaksi niin, ettei korjaussuunnittelun yhteydessä ole enää tar-
vetta suorittaa erillisiä rakennusteknisiä tutkimuksia (A-osalle on rakennuksen käyttäjiltä saadun tie-
don mukaan kaavailtu peruskorjausta vuodelle 2018). 
 

2.4. Laajuus 
 

Tämä tutkimusohjelma käsittää koko rakennuksen (A-osan) rakennustekniset tutkimukset kosteus- ja 
mikrobivauriotutkimuksineen sekä päästötutkimuksineen. Lisäksi tutkimukseen on liitetty rakennuksen 
nykytilaselvitys rakennustekniikan osalta (kartoitus suoritetaan vähintään Liike- ja palvelurakennusten 
kuntoarvio-ohje KH 90–00246-asiakirjassa esitetyllä tavalla) siltä osin, kuin mitä aikaisemmin tehtyjen 
kartoitusten ja tutkimusten yhteydessä ei selvitystä ole suoritettu.  
 
Tutkimuksessa ei selvitetä enää niitä rakennusosia, joihin jo on suoritettu peruskorjausluonteisia korja-
ustoimenpiteitä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nämä rakennusosat ovat: 
 
- uusitut ikkunat (MSE-tyyppiset puuikkunat) liitosrakenteineen 
- ulkoseinärakenteet (massiivitiiliseinät) 
- pohjakerroksen maanvastaisten ulkoseinien vedeneristys ja perusmuurin ulkopuolinen kuivatus-

järjestelmä *1) 
 
Tutkimukset keskitetään rakenteisiin, jotka on luokiteltu riskirakenteiksi tai joihin liittyen on havaittu 
vaurioita (esimerkiksi kosteusjälkiä tai -vaurioita) tai joiden epäillään vaurioituneen esimerkiksi vuoto-
jen kautta rakenteisiin päässeen kosteuden seurauksena. Rakenneavaukset ja näyteanalyysit on määri-
telty otantaperiaatteella ja tutkimustulosten perusteella laadittavat korjaustoimenpide-ehdotukset tul-
laan valitsemaan kattavasti kaikkiin vastaaviin huonetiloihin ja rakenteisiin.  
 
Tutkimus ei käsitä rakennuksen talotekniikkaa, rakennuksen talotekniset järjestelmät (LVIA-
tekniikka) tutkitaan erillisenä tutkimuksena. *2) 
 
*1)  Salaojitusjärjestelmään (esim. putkistojen sisäpuolinen TV-kuvaus) mahdollisesti liittyvät tutkimukset 

suoritetaan taloteknisten järjestelmien (LVIA-tekniikka) tutkimusten yhteydessä. 
*2)  Rakennuksen taloteknisten järjestelmien (LVIA-tekniikka) tutkimuksen suorittaa Asiantuntijapalvelut 

Lukkari Oy. 
 

2.5. Käyttäjäkysely 
 

Varsinaista käyttäjäkyselyä ei suoriteta, mutta rakennuksen käyttäjät ovat saattaneet kuntotutkimuksen 
suorittajan tietoon rakennuksessa havaitsemistaan puutteista ja ongelmista. Tiedot on huomioitu tätä 
tutkimusohjelmaa laadittaessa (ks. myös kohta 2.2). 
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2.6. Tutkimusten suoritus 

  
2.6.1. Rakenneavaukset ja rakennekartoitukset  

Rakenteiden ja rakenneosien tutkimukset suoritetaan tässä tutkimuksessa ensisijaisesti rakenteiden avaus-
kohdista, jotka on valittu suunnitelma-asiakirjojen perusteella osasta riskirakenteiksi luokitelluista ra-
kenteista tai rakenteista, jotka on valittu suunnitelma-asiakirjojen ja kohdekäyntien perusteella keskei-
simmästä vaurioiden syntyyn mahdollisesti liittyvistä rakenteista ja/tai joissa on myös havaittavissa 
kosteusjälkiä ja -vaurioita. Muutoin rakennusosat kartoitetaan Liike- ja palvelurakennusten kuntoar-
vio-ohje KH 90–00246-asiakirjassa esitetyllä tavalla (ks. myös luku 3.1) siltä osin kuin kartoitusta ei 
ole suoritettu aikaisemmin suoritettujen kartoitusten ja tutkimusten yhteydessä. 
 
Rakenteiden avauskohdista suoritetaan: 
 
- rakenteiden ja rakennemittojen kirjaus sekä vertaus vanhoihin suunnitelmiin 
- aistinvaraisesti havaittavien vaurioiden kirjaus 
- avauskohdan valokuvaus 
- analyysinäytteenotto ja kosteusmittaus, mikäli näin on määrätty 
 

2.6.2. Mikrobitutkimukset 

Materiaalinäytteiden perusteella (mikrobitutkimus materiaalinäyttein) pyritään arvioimaan rakennus-
osien kuntoa mikrobivaurioiden (ja kosteusvaurioiden) suhteen. Mikrobinäytteet otetaan joko raken-
neavauskohdista tai näytteenottopihdeillä rakenteisiin porattujen reikien (Ø24…30) kautta. 
 
Rakenteista otettavien mikrobinäytteiden analysoinnin (kvantitatiivinen) suorittaa: 
 
Työterveyslaitos, Bioaerosolit ja sisäilma 
Helsingin aluetoimipiste 
Topeliuksenkatu 41 a A 
00250 HELSINKI 
 
Rakenteiden tutkimuksiin liittyvien näytteiden kerääminen ja toimittaminen näytteiden analysoijalle 
suoritetaan analysoijan antamien ohjeiden mukaisesti. 
 

2.6.3. Kosteusmittaukset 

Kosteusmittausten perusteella (rakennekosteusmittaus) arvioidaan niiden rakenteiden kosteusteknistä 
toimintaa ja rakenteiden kosteustilaa, jotka ovat joko kosteustekniseltä toiminnaltaan määriteltävissä 
riskirakenteiksi tai joissa on ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai merkkejä kosteusvaurioista.  
 
Rakenteista tehdyissä kosteuden ja lämpötilan mittauksissa käytetään Vaisala Oy:n mittalaitetta varus-
tettuna kuhunkin mittaukseen tarkoitettua mittapäätä (HMP 42 ja 44). Kiviainesrakenteiden kosteus-
mittauksissa poratut mittausreiät puhdistetaan ja tulpataan porauksen jälkeen. Tulpatuissa mittausrei-
issä kosteuden annetaan tasaantua vähintään 3 vuorokautta ennen mittausta. Mittaustulos osoittaa ra-
kenteeseen poratun mittausreiän ilmatilan suhteellista kosteutta (vrt. BLY 4/by 31 kohta 4.4.3.1). *1) *2) 
Muista materiaaleista suoritettavissa mittauksissa mittausaika valitaan niin pitkäksi, että tulos mitta-
usmenetelmä huomioiden on luotettava. *2)   
 
Lisäksi rakenteiden kosteustilaa tarkastellaan tarpeen mukaan kosteudentunnistimella Humitest MC 
100-S. 
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*1) Mittausmenetelmälle on ominaista, että lämpötilan laskiessa porareiässä mitatut suhteellisen kosteuden 

arvot ovat todellisia arvoja alhaisempia. Asialla ei kuitenkaan ole erityistä merkitystä.  
 
*2) On huomioitava, että mittaustulokset kyseisillä mittausmenetelmillä ovat hetkellisiä ja ne kuvastavat vain 

rakenteen mittausajankohtana ollutta kosteustilaa. Mikäli rakenteen kosteusteknistä toimintaa halutaan 
tarkastella tarkemmin, mittaukset tulee suorittaa pitempiaikaisina seurantamittauksina eri vuodenaikoina.  

 
2.6.4. Huonepölytutkimukset 

Huonepölynäytteiden perusteella selvitetään rakennuksen käyttäjien altistumista sekä arvioidaan huo-
netilojen käyttökelpoisuutta ja huonetiloissa vaikuttavia haittatekijöitä terveydelle haitallisten partik-
keleiden suhteen (erityisesti teollisten mineraalikuitujen suhteen). 
 
Tähän tutkimukseen liittyen ei suoriteta huonepölytutkimuksia.  
 

2.6.5. Sisäilmatutkimukset  

Sisäilmatutkimuksilla selvitetään rakennuksen käyttäjien altistumista sekä arvioidaan huonetilojen 
käyttökelpoisuutta ja huonetiloissa vaikuttavia haittatekijöitä terveydelle haitallisten kemiallisten ai-
neiden suhteen. Tässä tutkimuksessa sisäilmaan liittyvien kemiallisten epäpuhtauksien arviointi on kir-
jattu sisäilmanäytteiden yhteyteen riippumatta siitä, kuinka näyte on otettu.  
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analysoinnin suorittaa: 
 
Työterveyslaitos 
Bioaerosolit ja sisäilma, Helsingin aluetoimipiste 
Topeliuksenkatu 41 a A 
00250 HELSINKI 
 
Tähän tutkimukseen liittyen suoritetaan sisäilmatutkimuksena haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
(VOC-mittaus) erikseen tässä ohjelmassa nimetystä rakennusmateriaalista. Tähän tutkimukseen liitty-
en ei suoriteta ammoniakkiin tai formaldehydiin liittyviä sisäilmatutkimuksia eikä myöskään mikro-
beihin liittyviä sisäilmatutkimuksia. 
 

2.6.6. Sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaukset (CO2-
mittaukset) sekä paine-eromittaukset 

Sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidimittausten (CO2-mittaus) sekä paine-
eromittausten perusteella arvioidaan sisäilman laatua sekä huonetilojen käyttökelpoisuutta huonetilois-
sa olevien epäpuhtauksien suhteen (ihmisestä peräisin olevat epäpuhtaudet). Paine-eromittauksilla ar-
vioidaan rakenteissa mahdollisesti olevien epäpuhtauksien pääsymahdollisuutta huoneilmaan. 
  
Tallentavat mittaukset, joiden kesto on vähintään 2 vuorokautta, suoritetaan Testo 435-4–
mittalaitteella, mittausväli 5 minuuttia. 
 
Tähän rakennustekniseen tutkimukseen liittyen ei suoriteta sisäilmamittauksia, koska rakennuksesta 
tehdään erillinen talotekninen kuntotutkimus (ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus), johon liittyen 
sisäilmamittaukset suoritetaan. 
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2.6.7. Tiiveystutkimus (ilmanpitävyystutkimus, ilmavuotokohtien paikallistaminen)  

Tiiveystutkimus käsittää rakennuksen ilmanvuotoluvun mittauksen (n50- ja q50-arvojen määrityksen) 
SFS EN 13829 mukaisella ali- ja ylipainemittauksella sekä alapohja-, yläpohja- ja ulkoseinärakentei-
den tiiveystutkinnan ilmanvuotokohtien paikallistamiseksi lämpökameraa, teknistä savua ja thermo-
anemometriä käyttäen. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan osastoivien rakenteiden läpi tapahtuvien il-
manvirtausten paikallistamista teknistä savua ja thermoanemometriä käyttäen. 
 

3. RISKIRAKENNEANALYYSI 
 

3.1. Rakenteelliset riskitekijät 
 

3.1.1. Yleistä 

Tutkimusten pääpaino tulee olemaan riskirakenteiksi luokiteltujen rakenteiden tutkimuksissa ja niiden 
rakenteiden tutkimuksissa, joiden muutoin epäillään vaurioituneen. Sekä rakenteelliset riskitekijät että 
rakennuksen käyttöön liittyvät riskitekijät on määritelty kuntotutkimusohjelman laatijan käytössä ol-
leiden lähtötietojen (kohta 2.1.) ja suoritetun kohdekäynnin perusteella. Riskirakenteita on esitetty 
myös tämän tutkimusohjelman liitekuvissa (kuvat 1-34).  
 
Tässä tutkimuksessa riskirakenteiksi ei luokitella rakenteita, jotka on korjattu perusteellisesti viimeisen 
10 vuoden aikana ja nämä rakenteet ovat: 
 
- ikkunarakenteet (uusitut MSE-tyyppiset ikkunat liitosrakenteineen) 
- ulkoseinärakenteet (massiivitiiliseinät) 
- maanvastaiset ulkoseinät (pohjakerroksen maanvastaisten ulkoseinien vedeneristys ja perus-

muurin ulkopuolinen kuivatusjärjestelmä) *1)    
 
*1) Pohjakerroksessa arvioidaan maanvastaisten ulkoseinien kosteustilaa rakennekosteusmittauksin (ovatko 

massiiviset tiili/betonirakenteet kuivia maanvastaisiin ulkoseiniin suoritettujen korjaus- ja uusimistoi-
menpiteiden jälkeen). 

 
Ensisijaiset riskirakenteet, joilla voi olla merkitystä mahdollisten kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä 
muiden vaurioiden synnylle, ovat: 
 

3.1.2. Alapohjarakenteet (AP) 

Keskeisimmät maanvaraisiin alapohjarakenteisiin liittyvät riskirakenteet ovat:  
 

- alapohjarakenteiden kosteustekniseen toimintaan mahdollisesti liittyvät puutteet *1)   
- alapohjarakenteiden kuivatusjärjestelmään mahdollisesti liittyvät puutteet (maanvaraisen betoni-

laatan alapuolella ei ole lämmöneristystä eikä salaojituskerroksena toimivaa alustäyttöä) *1)   
- alapohjarakenteisiin mahdollisesti liittyvät putkistot (putkistovuodot) *2)   
- alapohjarakenteiden pinnoitteiden mahdolliset päästöt (päästöt kosteusrasituksessa) *3)   
- alapohjarakenteissa mahdollisesti olevat haitta-aineet *4)   
 
*1) Rakennuksessa käytetyt alapohjarakenteet ovat pohjakerroksessa lähtötietojen perusteella maanvaraisia 

teräsbetoninlaattoja ja rakennusajankohta huomioiden on todennäköistä, ettei alapohjarakenteessa ole 
lämmöneristystä (betonilaatta valettu suoraan alustäytön päälle), ettei alapohjarakenteessa ole vedeneris-
tystä (bitumisively tai bitumikermivedeneristys) tai alustäytön salaojitusominaisuudet (kapillaarinen nou-
sukorkeus) ovat puutteelliset muodostaen riskin alapohjarakenteen kosteustekniselle toiminnalle. Lisäksi 
on mahdollista, ettei ulkoseinävierien salaojitus kykene kuivattamaan alapohjarakennetta juuri esim. alus-
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täyttömateriaalin puutteellisten ominaisuuksien ja perustustavan vuoksi (vedenkulku anturakanteen alitse 
on estynyt).   
 

*2) Rakennusajankohta huomioiden alapohjarakenteeseen voi liittyä lähinnä lämpöverkoston putkistoja, jotka 
ovat vuotoriski etenkin, mikäli alapohjarakenteeseen liittyy kosteusteknisiä ongelmia ja märkyyttä (put-
kistojen ulkopuolinen korroosio). 

 
*3) Pohjakerroksen lattiapinnat ovat pitkälti muovimattopäällysteisiä (tai linoleumipäällysteisiä), osin betoni-

laattapintaisia (tekniset tilat) tai keraaminen laatta-pintaisia (märkätilat). Muovimattopäällysteet (lino-
leumipäällysteet) ovat arkoja haitallisille kemiallisille päästöille kosteusrasituksessa.  

 
*4) Rakennusajankohta huomioiden on mahdollista, että alapohjarakenne on joko yksiosainen betonilaatta tai 

kaksoisbetonilaatta (erillinen pohjalaatta ja pintalaatta), jossa laattojen välissä on bitumipohjainen kosteu-
deneristys, joka voi sisältää polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). 

 
3.1.3. Yläpohjarakenteet (YP) 

Keskeisimmät yläpohjarakenteisiin liittyvät riskirakenteet ovat:  
 
- yläpohjarakenteissa käytetty eristemateriaali *5) 
- yläpohjarakenteiden sisältämä orgaaninen puumateriaali *5) 
- vesikaton vedenpoiston toimita (jalkarännit, syöksytorvet jne.) *6) 
- yläpohjarakenteen lämmöneristyskyky *7)  
 
*5) Rakennusajankohta huomioiden yläpohjarakenteen eristemateriaalina on käytetty todennäköisimmin tur-

vetta, sahanpurua, kutterilastua, tiili- ja laastimurskaa, kenties myös hiekkaa. Rakenteessa on paloperman-
tolaatan alapuolella umpilaudoitus, joka tukeutuu puusoiroihin. Rakenne on helposti mikrobi- ja lahovau-
rioituva orgaanisen täyttömateriaalin ja puumateriaalin suhteen (esim. mahdollisesti tapahtuneiden vesi-
kattovuotojen synnyttämä kosteusrasitus). 

 
*6) Erityisesti yläpohjarakenteen päällä olevat jalkarännit ovat riskitekijä (jalkarännin peltisaumat, sulavan 

lumen jäätyminen jalkaränniin jne.). 
 
*7) Mikäli yläpohjarakenteen lämmöneristyskyky on heikko, on mahdollista, että talviaikaan, kun vesikatolla 

on paksu kerros hyvin lämmöneristävää lunta, lämpötila ullakolla nousee yli 0 °C ja lumi peltipinnalla al-
kaa sulaa aiheuttaen ongelmia etenkin räystäillä uudelleen jäätyneessään (paineellisen veden vuotoriski 
peltikatteen saumoista). 

 
3.1.4. Välipohjarakenteet (VP) 

Keskeisimmät välipohjarakenteisiin liittyvät riskirakenteet ovat:  
 
- välipohjarakenteissa käytetty eristemateriaali *8) 
- välipohjarakenteiden sisältämä orgaaninen puumateriaali *8) 
 
*8) Rakennusajankohta huomioiden välinpohjarakenteen eristemateriaalina on käytetty yläpohjarakenteiden 

tapaan todennäköisimmin turvetta, sahanpurua, kutterilastua, tiili- ja laastimurskaa, kenties myös hiekkaa. 
Rakenteessa alun perin on ollut (on) lattian pintamateriaalina lattialaudoitus, joka on tukeutunut (tukeu-
tuu) puusoiroihin. Rakenne on helposti mikrobi- ja lahovaurioituva orgaanisen täyttömateriaalin ja puu-
materiaalin suhteen (esim. tapahtuneet vesivahingot, rakenteeseen liittyneet märkätilat ja vuodot märkäti-
loista). Rakenteen tiiveys on puurakenteiden osalta yleensä heikko (ks. kohta 3.1.6.). 

 
3.1.5. Huonetilat (HT) 

Keskeisimmät huonetiloihin liittyvät riskirakenteet ovat:  
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- levyrakenteiset väliseinät *9)   
- märkätilojen vedeneristys *10)   
- mineraalikuitulähteet *11)   

 
*9) Rakennukseen on rakennettu joitakin levyrakenteisia seiniä 1980-luvun muutos- ja korjaustoimenpiteiden 

yhteydessä. Kuiviin huonetiloihin liittyviä riskirakenteita voivat olla levyrakenteisten (kipsilevy tai lastu-
levy) väliseinien lisäksi levyrakenteiset kiintokalusteiden sokkelit, väliseinäovien levypintaiset umpikote-
lot tai esim. levyrakenteiset putkikotelot. Lähtökohtaisesti riskitekijöiksi levyrakenteet tekee ensisijaisesti 
siivousvesien käyttö (levytyksen alaosan vaurioituminen lattiapintaan liittyen), mutta kahden viimeisen 
vuosikymmenen aikana siivouksessa käytetyn veden ja ennen kaikkea vaurioita mahdollisesti aiheuttavan 
huleveden määrä on vähentynyt.  

 
*10) Rakennuksen märkätilat on rakennettu 1980-luvulla laajennusosan (B-osan) rakentamisen yhteydessä. 

Vedeneristeiden käytöstä ei ole tietoa. 
 
*11) Huonetiloissa ei ollut kohdekäynnin (2.2.2012) yhteydessä näkyvissä suojaamattomimpia mineraalivilla-

eristeitä, jotka voisivat toimia sisäilman mineraalikuitulähteenä. Ilmanvaihtojärjestelmän mahdolliset kui-
tulähteet selvitetään erillisessä taloteknisessä tutkimuksessa (IV-kuntotutkimuksessa). 

 
3.1.6. Vaipparakenteiden sekä osastoivien rakenteiden tiiveys 

Erityinen riskitekijä rakenteissa mahdollisesti olevien epäpuhtauksien pääsylle sisäilmaan on rakentei-
den heikko tiiveys sekä huonetilojen mahdollinen liiallinen alipaineisuus.  
 
Epätiiveyskohtia voivat olla esimerkiksi: 
 
- puutteellisesti tiivistetyt varaukset tai täysin tiivistämättömät varaukset 
- ovien ja ikkunoiden karmisaumaukset 
- ovien ja ikkunoiden käyntivälykset (ovilevyn tai ikkunapuitteen liitos karmiin) 
- vaipparakenteen ja/tai osastoivan rakenteen ilmatiiveys (ilmanpitävyys) sinänsä 

 
3.2. Rakennuksen käyttöön liittyvät riskitekijät 

 
Rakennuksen käyttöön ei katsota liittyvän erityisiä riskitekijöitä, rakennus on tavanomainen koulura-
kennus.  
 

4. TUTKIMUSOHJELMA 
 
4.1. Rakenneavausten, näyteanalyysien ja kosteusmittausten kirjaus   

 
Tehtävät rakenneavaukset, näytteenotot ja kosteusmittaukset kirjataan (koodataan) oheisesti: 
 
MA.01–VAR 80 
 
MA tutkimustyypin tunnus (AV= rakenteen avaus, MA= materiaalinäyte mikrobitutkimusta 

varten, PI= pintanäyte mikrobitutkimusta varten KO= rakennekosteusmittaus, HP = huo-
nepölynäyte, IL= ilmanäyte erikseen määrättävää tutkimusta varten jne.)  

01 näytteen järjestysnumero tutkimustyypeittäin (ensimmäinen materiaalinäyte mikrobitutki-
musta varten) 

VAR 80 näytteenottopaikan huonetilanumero (esim. huonetila VAR 80) 
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Näytteenottopaikan tunnuksen (huonetilatunnuksen) tai näytteenottopaikan rakennetunnuksen perässä 
oleva kirjain ilmoittaa kosteusmittaustunnuksissa poraussyvyyttä. 
 

4.2. Rakenteiden ja rakenneosien tutkimukset 
 

Rakenneavauksia suoritetaan yhteensä 14 kpl ja ne jakautuvat rakennusosittain seuraavasti: 
 
- alapohjarakenteet 3 kpl 
- välipohjarakenteet 4 kpl 
- yläpohjarakenteet 4 kpl 
- levyrakenteiset väliseinät 3 kpl 
 

4.2.1. Rakenneavaukset 

Tunnus Avaus 
 
Pohjakerros 
 
AV.01-VAR 80 Alapohjarakenteen avaus huonetilasta VAR 80 (alustila) käsin poraamalla ti-

manttiporareikä (≥Ø120) alapohjan betonilaattarakenteiden läpi alustäyttöön 
saakka. 

AV.02- KIR 55 Alapohjarakenteen avaus huonetilasta KIR 55 (ATK-luokka) käsin poraamalla 
timanttiporareikä (≥Ø120) alapohjan betonilaattarakenteiden läpi alustäyttöön 
saakka. 

AV.03-SOS 17 Alapohjarakenteen avaus huonetilasta SOS 17 (oppilaanohjaus) käsin poraamal-
la timanttiporareikä (≥Ø120) alapohjan betonilaattarakenteiden läpi alustäyttöön 
saakka. 

AV.04-TER 63 Väliseinärakenteen avaus huonetilassa TER 63 poraamalla tutkimusreikä 
(~Ø100…160) rakennuslevyn alareunaan alajuoksun yläpuolelle. 

 
1. kerros 
 
AV.05-OPE 18 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta OPE 18 käsin purkamalla rakenteet huo-

netilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 
mm2), avauskohdasta puretaan mm. lattian pintarakenteet, lattialaudoitus, väli-
pohjapohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 

AV.06-KÄY 118 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta KÄY 118 käsin purkamalla rakenteet 
huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 
mm2), avauskohdasta puretaan mm. lattian pintarakenteet, lattialaudoitus, väli-
pohjapohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. Avaus tehdään 
muovimattopintaisen ja mosaiikkibetonipintaisen lattian rajakohtaan. 

AV.07-ET 11 Väliseinärakenteen avaus huonetilassa ET 11 poraamalla tutkimusreikä 
(~Ø100…160) rakennuslevyn alareunaan alajuoksun yläpuolelle. 

 
2. kerros 
 
AV.08-KÄY 120 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet 

huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 
mm2), avauskohdasta puretaan mm. lattian pintarakenteet, lattialaudoitus, väli-
pohjapohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 

AV.09-KÄY 120 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet 
huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 
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mm2), avauskohdasta puretaan mm. lattian pintarakenteet, lattialaudoitus, väli-
pohjapohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. Avaus tehdään 
muovimattopintaisen ja mosaiikkibetonipintaisen lattian rajakohtaan. 

AV.10-KÄY 120 Väliseinärakenteen avaus huonetilassa KÄY 120 poraamalla tutkimusreikä 
(~Ø100…160) rakennuslevyn alareunaan alajuoksun yläpuolelle. 

 
Ullakko 
 
AV.11-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan 

puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 mm2), ava-
uskohdasta puretaan mm. teräsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpoh-
jaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. *1) 

AV.12-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan 
puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 mm2), ava-
uskohdasta puretaan mm. teräsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpoh-
jaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 

AV.13-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan 
puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko ~500x500 mm2), ava-
uskohdasta puretaan mm. teräsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpoh-
jaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 

AV.14-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin vanhan juhlasalin yläpohjan koh-
dalta purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan 
saakka (avauskoko ~500x500 mm2), avauskohdasta puretaan mm. teräsbe-
tonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja 
lukuun ottamatta.  

 
Suoritettavat rakenneavauskohdat on alustavasti esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa. Lopulli-
nen sijainti huonetiloissa katsotaan paikan päällä huomioiden mm. huonetilojen kalustus ja muut tut-
kimustoimenpiteet. Tutkimustyypin tunnus on esitetty tutkimuskartassa tummennettuna.  
 
*11)  Vanhan puretun juhlasalin kohdalla yläpohjarakenteen rakennetyyppi voi poiketa muusta yläpohjaraken-

teesta, käytetty rakennetyyppi ei ole tiedossa. 
 

4.3. Mikrobi- ja päästötutkimukset  
 

4.3.1. Yleistä 

Materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten otetaan yhteensä 23 kpl ja ne jakautuvat rakennusosittain 
seuraavasti: 
 
- maanvastaiset ulkoseinät (rappauspinnoite) 1 kpl 
- alapohjarakenteet 3 kpl 
- välipohjarakenteet 8 kpl 
- yläpohjarakenteet 8 kpl 
- levyrakenteiset väliseinät 3 kpl 

 
4.3.2. Materiaalinäytteet 

Tunnus Mittaus 
 
Pohjakerros 
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MA.01-VAR 80 Materiaalinäyte alapohjarakenteessa mahdollisesti olevasta lämmöneristeestä 

eristetilan alareunasta tai muusta sopivasta rakennusmateriaalista (rakenteessa 
mahdollisesti olevasta orgaanisesta materiaalista) rakenneavaukseen AV.01–
VAR 80 liittyen. 

MA.02-KIR 55 Materiaalinäyte alapohjarakenteessa mahdollisesti olevasta lämmöneristeestä 
eristetilan alareunasta tai muusta sopivasta rakennusmateriaalista (rakenteessa 
mahdollisesti olevasta orgaanisesta materiaalista) rakenneavaukseen AV.02–KIR 
55 liittyen. 

MA.03-SOS 17 Materiaalinäyte alapohjarakenteessa mahdollisesti olevasta lämmöneristeestä 
eristetilan alareunasta tai muusta sopivasta rakennusmateriaalista (rakenteessa 
mahdollisesti olevasta orgaanisesta materiaalista) rakenneavaukseen AV.03–SOS 
17 liittyen. 

MA.04-KIR 55 Materiaalinäyte seinän alaosan rappausmateriaalista kosteusvauriokohdassa. 
MA.05-TER 63 Materiaalinäyte väliseinän eristeestä (mineraalivilla) eristetilan alajuoksuun liit-

tyvästä pinnasta (eristetilan alareunasta) tai kipsilevyn alareunan kartongista ra-
kenneavaukseen AV.04–TER 63 liittyen. 

 
1. kerros 
 
MA.06-OPE 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-

tilan yläreunasta (vanhaa lattialaudoitusta vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.05-OPE 120 liittyen.  

MA.07-OPE 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-
tilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen 
AV.05-OPE 120 liittyen.  

MA.08-KÄY 118 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-
tilan yläreunasta (vanhaa lattialaudoitusta vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.06-KÄY 118 liittyen.  

MA.09-KÄY 118 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-
tilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen 
AV.06-KÄY 118 liittyen.  

MA.10-ET 11 Materiaalinäyte väliseinän eristeestä (mineraalivilla) eristetilan alajuoksuun liit-
tyvästä pinnasta (eristetilan alareunasta) tai kipsilevyn alareunan kartongista ra-
kenneavaukseen AV.07–ET 11 liittyen. 

 
2. kerros 
 
MA.11-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-

tilan yläreunasta (vanhaa lattialaudoitusta vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.08–KÄY 120 liittyen.  

MA.12-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-
tilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen 
AV.08–KÄY 120 liittyen.  

MA.13-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-
tilan yläreunasta (vanhaa lattialaudoitusta vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.09–KÄY 120 liittyen.  

MA.14-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen eristeestä (kutteripuru, sahajauho jne.) eriste-
tilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen 
AV.09–KÄY 120 liittyen.  
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MA.15-KÄY 120 Materiaalinäyte väliseinän eristeestä (mineraalivilla) eristetilan alajuoksuun liit-
tyvästä pinnasta (eristetilan alareunasta) tai kipsilevyn alareunan kartongista ra-
kenneavaukseen AV.10–KÄY 120 liittyen. 

 
Ullakko 
 
MA.16-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 

jne.) eristetilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.11–YP liittyen.  

MA.17-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan yläreunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoi-
tusta vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.11–YP liittyen.  

MA.18-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.12–YP liittyen.  

MA.19-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan yläreunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoi-
tusta vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.12–YP liittyen.  

MA.20-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.13–YP liittyen.  

MA.21-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan yläreunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoi-
tusta vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.13–YP liittyen.  

MA.22-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneava-
ukseen AV.14–YP liittyen.  

MA.23-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (kutteripuru, sahajauho 
jne.) eristetilan yläreunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoi-
tusta vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.14–YP liittyen.  

 
4.4. Kosteustekniset tutkimukset 

 
Kosteusteknisinä tutkimuksina suoritetaan pohjakerroksen alapohjarakenteen ja maanvastaisten ul-
koseinien rakennekosteusmittaukset.  
 
Rakenneavauskohdista arvioidaan rakennusmateriaalien kosteustilaa myös aistinvaraisesti.  

 
4.4.1. Rakennekosteusmittaukset 

Pohjakerros 
 
Tunnus Mittaus 
 
KO.01-VAR 80 Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä ra-

kenneavaukseen AV.01-VAR 80 liittyen, mittaussyvyys noin 220 mm. 
KO.02-VAR 80A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 

35 mm. 
KO.02-VAR 80B Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 

70 mm. 
KO.02-VAR 80C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mit-

taussyvyys noin 220 mm. 
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KO.03-VAR 80A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) noin 100 mm 
lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 

KO.03-VAR 80B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) noin 100 mm 
lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 

KO.04-VAR 80A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) noin 900 mm 
lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 

KO.04-VAR 80B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) noin 900 mm 
lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 

KO.05-KIR 55 Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä ra-
kenneavaukseen AV.02-KIR 55 liittyen, mittaussyvyys noin 220 mm. 

KO.06-KIR 55A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 
35 mm. 

KO.06-KIR 55B Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 
70 mm. 

KO.06-KIR 55C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mit-
taussyvyys noin 220 mm. 

KO.07-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 100 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 

KO.07-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 100 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 

KO.08-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 900 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 

KO.08-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 900 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 

KO.09-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 100 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 

KO.09-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 100 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 

KO.10-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 600 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 

KO.10-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä/tiiliseinästä) 
noin 600 mm lattiapinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 

KO.11-SOS 17 Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä ra-
kenneavaukseen AV.03-SOS 17 liittyen, mittaussyvyys noin 220 mm. 

KO.12-SOS 17A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 
35 mm. 

KO.12-SOS 17B Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 
70 mm. 

KO.12-SOS 17C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mit-
taussyvyys noin 220 mm. 

KO.13-TER 63A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 
35 mm. 

KO.13-TER 63B Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 
70 mm. 

KO.13-TER 63C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mit-
taussyvyys noin 220 mm. 

 
 1. kerros 
 
1. kerroksessa ei suoriteta rakennekosteusmittauksia. 
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2. kerros 
 
2. kerroksessa ei suoriteta rakennekosteusmittauksia. 
 
Ullakko 
 
Ullakolla ei suoriteta rakennekosteusmittauksia. 
 
Suoritettavat rakennekosteusmittauskohdat on alustavasti esitetty liitteenä olevassa tutkimuskartassa. 
Lopullinen sijainti huonetiloissa katsotaan paikan päällä huomioiden mm. huonetilojen kalustus ja 
muut tutkimustoimenpiteet. Tutkimustyypin tunnus on esitetty tutkimuskartassa tummennettuna. 
 

4.4.2. Kosteuskartoitukset 

Kosteuskartoituksina suoritetaan: 
 
- pohjakerroksen alapohjarakenteiden kosteustekninen kartoitus pintakosteudentunnisteella  
- pohjakerroksen maanvastaisten ulko- ja väliseinien alaosien kosteustekninen kartoitus pintakos-

teudentunnisteella 
 

4.5. Sisäilmatutkimukset 
 
Sisäilmatutkimuksena suoritetaan pohjakerroksesta lattian pintamateriaalin (muovimatto tai linoleumi) 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määritys (VOC). 

 
Tunnus Mittaus 
 
Pohjakerros 
 
IL.01-KIR 55 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (ensisijaisesti VOC-yhdisteet Flec-näytteestä 

tai vaihtoehtoisesti VOC-yhdisteet materiaalinäytteestä) määritys lattian pintama-
teriaalista (muovimatto tai linoleumi) huonetilassa KIR 55.  

IL.02-TER 63 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (ensisijaisesti VOC-yhdisteet Flec-näytteestä 
tai vaihtoehtoisesti VOC-yhdisteet materiaalinäytteestä) määritys lattian pintama-
teriaalista (muovimatto tai linoleumi) huonetilassa TER 63.  

 
Mikäli rakenneavauksiin liittyen havaitaan rakenteissa mahdollisia haitta-aineita (PAH-yhdisteet, as-
besti jne.) sisältäviä rakennusmateriaaleja, otetaan kyseisestä rakennusmateriaalista näyte ilman eri 
mainintaa. 
 

4.6. Tutkimusseloste 
 

Suoritettujen tutkimusten perusteella laaditaan tutkimusseloste, johon kirjataan rakenteiden ja raken-
nusosien rakenneteknisten tutkimusten sekä mikrobi- ja päästötutkimusten tulokset ja edelleen myös 
korjaus- ja jatkotoimenpide-ehdotukset.  

 
Kuntotutkimusselostuksen sisältö jaotellaan: 
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1. Yhteystiedot 
2. Yleistiedot 
3. Yhteenveto 
4. Rakenteiden ja rakennusosien tutkimukset 

- Alapohjarakenteet (rakenneavaukset, kartoitukset, mikrobi- ja päästötutkimukset, kosteus-
tekniset tutkimukset) 

- Maanvastaiset ulkoseinärakenteet (kartoitukset, mikrobi- ja päästötutkimukset, kosteus-
tekniset tutkimukset) 

- Ulkoseinärakenteet (kartoitukset) 
- Ikkuna- ja ulko-ovirakenteet (kartoitukset) 
- Yläpohjarakenteet (rakenneavaukset, kartoitukset, mikrobi- ja päästötutkimukset) 
- Välipohjarakenteet (rakenneavaukset, kartoitukset, mikrobi- ja päästötutkimukset) 
- Huonetilat (kartoitukset) 
- Muut rakenteet (kartoitukset) 

5. Korjaus- ja jatkotoimenpide-ehdotukset 
6. Liitteet 

 
Rakennusosat (alapohjarakenteet, maanvastaiset ulkoseinärakenteet, ulkoseinärakenteet, ikkuna- ja ul-
ko-ovirakenteet, yläpohjarakenteet, välipohjarakenteet, huonetilat ja muut rakenteet) käsitellään omis-
sa luvuissaan tutkimustuloksittain, johtopäätöksineen ja korjaustoimenpide-ehdotuksineen.  
 
Kohdan 2.6.7. mukainen tiiveystutkimus suoritetaan erillisenä tutkimuksena ja kyseissä tutkimuksessa 
on kartoitettu rakennuksen epätiiveyskohdat (vaipparakenteet, osastoivat rakenteet). 
 

5. LIITTEET 
 

Liite 1 Tutkimuskartta, pohjakerros  
Liite 2 Tutkimuskartta, 1. kerros 
Liite 3 Tutkimuskartta, 2. kerros 
Liite 4 Tutkimuskartta, ullakkokerros 
 
 
Espoossa 24.2.2012 

 
NEXON CONSULTING OY 
 

 
 
RI Ari Pesonen    

Puh: 0207 435 266, 040 8330 266 
Fax: 0207 435 251   
Email: ari.pesonen@nexonconsulting.fi   
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6. LIITEVALOKUVAT 
 
6.1. Alapohjarakenteet (AP) 

  

 
Kuva 1. Pohjakerroksessa useiden huonetilojen lattiapinnoitteena on muovimatto (tai linoleumi). 
 

 
Kuva 2. Pohjakerroksessa on lämmönjakohuone, huonetila LÄM 27, joka on vanha kattilahuone ja 
jonka alapohjarakenne on muita huonetiloja alempana, betonilaatan pintakäsittelynä on maalaus. 
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Kuva 3. Pohjakerroksessa on varastotila VAR 80 (vanha alustila), jossa osa lattiaa on hiekkapintaista 
(ei betonilaattaa). 
 

 
Kuva 4. Useimmissa märkätiloissa lattiapinta on keraamista laattaa ja useimmat märkätilat ovat 1980-
luvulla tehdyn laajennusosan rakentamisen ajalta. Vedeneristeiden käytöstä ei ole tietoa.  
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6.2. Maanvastaiset ulkoseinärakenteet (MUS) 

 

  
Kuva 5. Kuva pohjakerroksen huonetilasta KIR 55, jossa ulko-ovelle nousevan portaan juuressa 
maanvastaisen perusmuurin alaosassa rappauspinta on vaurioitunut (kosteusvaurioitunut, punainen 
nuoli). Perusmuurin takana on huonetila SOS 17, jossa lattiapinta on kolme porrasaskelmaa huonetilaa 
KIR 55 korkeammalla. 
 

 
Kuva 6. Myös joissakin muissa pohjakerroksen seinäpinnoilla on vähäisiä pinnoitteiden hilseilyjälkiä 
(punainen nuoli), jotka viittaavat poikkeaviin kosteusoloihin. 
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Kuva 7. Huonetilassa VAR 80 näkyy, että maanvastaisen ulkoseinän alaosa on betonia, yläosassa 
luonnonkivisokkelia vasten on tiilimuuraus. Rakennukseen on tehty maanvastaisten ulkoseinien ve-
deneristys 2000-luvulla. Vuotojäljet voivat olla jo ajalta ennen maanvastaisen ulkoseinän korjaustoi-
menpiteitä. 
 

 
Kuva 8. Rakennuksen sokkelit ovat luonnonkiveä (vrt. kuva 7). 
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6.3. Ulkoseinärakenteet (US) 

 

 
Kuva 9. Ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, ulkopinnan pintamateriaalina on rappaus. Rappausvauriot 
mukaan lukien betoniräystäiden vauriot on korjattu 2000-luvulla eikä ulkoseiniä tutkita tässä tutki-
muksessa.  
 

 
Kuva 10. Ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, ulkopinnan pintamateriaalina on rappaus. Rappausvauriot 
mukaan lukien betoniräystäiden vauriot on korjattu 2000-luvulla eikä ulkoseiniä tutkita tässä tutki-
muksessa.  
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6.4. Ikkuna- ja ulko-ovirakenteet (I) 
 

 
Kuva 11. Ikkunat on uusittu 2000-luvulla (vuonna 2003) MSE-tyyppisiksi puuikkunoiksi ja kohde-
käyntikierroksen (2.2.2012) perusteella ikkunoiden kunto on hyvä. Ikkunoissa ei ole korvausilmavent-
tiilejä ja rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus tutkitaan erillisessä taloteknisessä tutkimuksessa. 
 
 

 
Kuva 12. Ikkunat on uusittu 2000-luvulla (vuonna 2003) MSE-tyyppisiksi puuikkunoiksi ja kohde-
käyntikierroksen (2.2.2012) perusteella ikkunoiden kunto on hyvä. Ikkunoissa ei ole korvausilmavent-
tiilejä ja rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus tutkitaan erillisessä taloteknisessä tutkimuksessa. 
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Kuva 13. Uusimattomia ikkunoita ovat lähinnä pääportaan ikkunaseinä, ks. myös kuva 14. 
 

 
Kuva 14. Uusimattomia ikkunoita ovat lähinnä pääportaan ikkunaseinä, ks. myös kuva 13. 
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Kuva 15. Uusimattomia ikkunoita ovat myös erikoismuotoiset ikkunat (kuvan pyöreä ikkuna). 
 

 
Kuva 16. 1. kerroksen pääovi on kunnostettu 2000-luvulla ja se on puuosien ja pintakäsittelyjen osalta 
hyväkuntoinen. 
 



 KUNTOTUTKIMUSOHJELMA 28/40 
 RAKENNUKSEN KATTAVA KUNTOTUTKIMUS 
 TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU, A-OSA 
 24.2.2012 

     
 

 

 

 
Kuva 17. 1. kerroksen pääovi sekä tuulikaapin väliovet on kunnostettu 2000-luvulla ja ne ovat puuosi-
en ja pintakäsittelyjen osalta hyväkuntoisia. 
 

 
Kuva 18. Pohjakerroksen ulko-ovet ovat alkuperäisiä ja ovia ei ole kunnostettu 2000-luvulla tehtyjen 
korjaus- ja uusimistoimenpiteiden yhteydessä. Kuvassa näkyvä ulko-ovi johtaa huonetilaan ET 12. 
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Kuva 19. Kuvassa oleva ulko-ovi on huonetilan ET 12 ulko-ovi huonetilasta päin kuvattuna. Oven tii-
veys on heikko, päivä paistaa karmin ja ovilevyn välistä. Vaipparakenteiden tiiveyttä tutkitaan erilli-
sellä tiiveystutkimuksella. 
 

6.5. Välipohjarakenteet (VP) 
 

 
Kuva 20. Lähtötietojen perusteella välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, ala-
laattapalkiston sekundäärisenä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaa-
lina on ollut lattialaudoitus tai mosaiikkibetoni (porrashuonekohdat). Kuva huonetilasta VAR 80, jon-
ka yläpuolella on 1980-luvulla rakennetut märkätilat, viemärilävistysvarauksen tiivistys on jäänyt te-
kemättä. Osastoivien rakenteiden tiiveyttä tutkitaan erillisellä tiiveystutkimuksella. 
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Kuva 21. Kuva huonetilasta VAR 80, jonka yläpuolella on 1980-luvulla rakennetut märkätilat, viemä-
rilävistysvarauksen täyttövalun seassa on paperijätettä. Osastoivien rakenteiden tiiveyttä tutkitaan eril-
lisellä tiiveystutkimuksella. 
 

 
Kuva 22. Kuva huonetilasta VAR 80, jonka yläpuolella on 1980-luvulla rakennetut märkätilat, viemä-
rilävistysvarauksen täyttönä on käytetty mineraalivillatilkettä (punainen nuoli). Osastoivien rakentei-
den tiiveyttä tutkitaan erillisellä tiiveystutkimuksella. 
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Kuva 23. Lähtötietojen perusteella välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, ala-
laattapalkiston sekundäärisenä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaa-
lina on ollut lattialaudoitus. Useimmissa huonetiloissa, erityisesti luokkahuonetiloissa, lattiapintamate-
riaali on uusittu (on joko muovimattoa tai mahdollisesti linoleumia). Puulautalattian tiiveyttä on pidet-
tävä lähtökohtaisesti vajavaisena laudoituksen osalta (saumaraot jne.). 
 

 
Kuva 24. Lähtötietojen perusteella välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, ala-
laattapalkiston sekundäärisenä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaa-
lina on ollut lattialaudoitus tai mosaiikkibetoni (porrashuonekohdat). Useimmissa huonetiloissa, erityi-
sesti luokkahuonetiloissa sekä myös käytävätiloissa, lattiapintamateriaali on uusittu (on muovimattoa 
tai mahdollisesti linoleumia). Kuvassa on mosaiikkibetonilaatan ja muovimattopäällysteen rajakohta 
käytävätilassa. 
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6.6. Yläpohjarakenteet (YP) 

 

 
Kuva 25. Ullakkotilassa vesikattoa kannattavat rakenteet ovat puupalkkeja ja puusoiroja, vesikatteena 
on aluslaudoitukseen tukeutuva (kone)saumattu peltikate. Ullakkotila on varsin korkea. Kuvassa nä-
kyy rakennusaineisia nousuhormeja, jotka on muurattu kalkkihiekkatiilestä. 
 

 
Kuva 26. Lähtötietojen perusteella yläpohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, ala-
laattapalkiston sekundäärisenä kantavan rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaa-
lina on umpilaudoitukseen tukeutuva betoninen palopermantolaatta. 
.  
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Kuva 27. Ullakkotilassa on joitain kosteusjälkiä (vuotojälkiä), joiden syntymisajankohta ei ole tiedos-
sa. 
 

 
Kuva 28. Ullakkotilassa on yläpohjarakenteen avonainen varaus, josta näkyy betonisen palopermanto-
laatan alapuolinen umpilaudoitus ja yläpohjatäyte (lämmöneriste). Varauksen kohdalla umpilaudoitus 
on täysin lahovaurioitunut. 
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Kuva 29. Vuotojälki huonetilan OT4 68 kattopinnalla (vuodot ullakkotilasta/vesikatolta). 
 

 
Kuva 30. Vuotojälki huonetilan OT4 67 kattopinnalla (punainen nuoli) on suurin piirtein kohdassa, 
jossa ullakolla on myös vuotojälkiä (vrt. kuva 27). 
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Kuva 31. Vuotojälki huonetilan OT3 57 kattopinnalla (vuodot ullakkotilasta/vesikatolta). 
 

6.7. Huonetilat (HT) 
 

 
Kuva 32. Useimmissa märkätiloissa lattiapinta on keraamista laattaa ja useimmat märkätilat ovat 
1980-luvulla tehdyn laajennusosan (B-osan) rakentamisen ajalta. Vedeneristeiden käytöstä ei ole tie-
toa. Oheinen kuva on 1. kerroksen WC-tilasta, joka sijaitsee pohjakerroksen huonetilan VAR 80 ylä-
puolella. 
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Kuva 33. Useimpien huonetilojen lattiapinnoitteena on muovimatto (tai linoleumi), seinäpinnat ovat 
yleisemmin maalattuja ja rapattuja tiiliseinäpintoja. 
 

6.8. Muut rakenteet 
 

 
Kuva 34. Kuva pohjakerroksen huonetilaan ET 12 menevästä ulkoportaasta, jonka askelmat ovat 
luonnonkiveä, portaaseen liittyvä tukimuuri on todennäköisemmin puolestaan betonia. Ulkoportaaseen 
liittyy myös lattiakaivo (punainen nuoli), mutta on mahdollista, ettei kaivoa ole liitetty sadevedenpois-
tojärjestelmään. Tässä tutkimuksessa ei selvitetä betonirakenteiden (ulkobetonirakenteiden) kuntoa 
(betonirakenteiden kuntotutkimusta ei suoriteta). 
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Liite 1, Tutkimuskartta, pohjakerros. 
 

AV.04-TER 63 
MA.05-TER 63 

AV.02-KIR 55 
MA.02-KIR 55 
KO.05-KIR 55 

KO.10-KIR 55A 
KO.10-KIR 55B

KO.12-SOS 17A 
KO.12-SOS 17B 
KO.12-SOS 17C 

MA.04-KIR 55 

KO.09-KIR 55A 
KO.09-KIR 55B

AV.03-SOS 17 
MA.03-SOS 17 
KO.11-SOS 17 

KO.06-KIR 55A 
KO.06-KIR 55B 
KO.06-KIR 55C 

KO.07-KIR 55A 
KO.07-KIR 55B

KO.08-KIR 55A 
KO.08-KIR 55B

AV.01-VAR 80 
MA.01-VAR 80 
KO.01-VAR 80 

KO.02-VAR 80A 
KO.02-VAR 80B 
KO.02-VAR 80C 

KO.04-VAR 80A 
KO.04-VAR 80B

KO.03-VAR 80A 
KO.03-VAR 80B

IL.01-KIR 55 

IL.02-TER 63 

KO.13-TER 63A 
KO.13-TER 63B 
KO.13-TER 63C 
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Liite 2, Tutkimuskartta, 1. kerros. 
 

AV.05-OPE 18 
MA.06-OPE 18  
MA.07-OPE 18 

AV.07-ET 11 
MA.10-ET 11  

AV.06-KÄY 118 
MA.08-KÄY 118 
MA.09-KÄY 118
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Liite 3, tutkimuskartta, 2. kerros. 
 

AV.09-KÄY 120 
MA.13-KÄY 120 
MA.14-KÄY 120

(AV.14-YP) 
(MA.22-YP) 
(MA.23-YP) 

(AV.12-YP) 
(MA.18-YP) 
(MA.19-YP) 

(AV.11-YP) 
(MA.16-YP) 
(MA.17-YP) 

AV.08-KÄY 120 
MA.11-KÄY 120 
MA.12-KÄY 120

(AV.13-YP) 
(MA.20-YP) 
(MA.21-YP) 

AV.10-KÄY 120 
MA.15-KÄY 120 
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Liite 4, tutkimuskartta, vesikatto (ullakko). 
 
 

AV.13-YP 
MA.20-YP 
MA.21-YP 

AV.14-YP 
MA.22-YP 
MA.23-YP 

AV.11-YP 
MA.17-YP 
MA.18-YP 

AV.12-YP 
MA.18-YP 
MA.19-YP 

AV.11-YP 
MA.16-YP 
MA.17-YP 


