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Simonkallion koulun
sisäilmainfotilaisuus



Simonkallion koulun 
kuntotutkimukset
Tutkimukset keväällä 2019: RKM Group

Syy tutkimuksille: sisäilmatilanteen selvittäminen ja korjaustarpeen selvitys tulevaa peruskorjausta varten

Tutkimuslaajuus: Koko rakennus

Tehdyt tutkimukset

-kosteuskartoitukset

-putkikanaalin kunnon selvitys

-rakenteiden kunnon selvitys: alapohjat, välipohjat, ulko- ja väliseinärakenteet, yläpohja

-olosuhdeseuranta

-kuidut, VOCit, muut pienemmät selvitykset

Tutkimusten tulos:



Alapohjarakenteet

Havaittu:

-vanha alapohjarakenne (maanvastainen betonilaatta) voi päästää kosteutta läpi. Muutamissa tiloissa 
kosteusvauriota lattiamatoissa (VOC, mikrobi).

-uudella osalla on tuulettuva ryömintätila, joka ajoittain ylipaineinen. Alapohjatilasta voi päästä hajuja ja 
epäpuhtauksia sisätilaan.

-ulkopuolinen kosteusrasitus lisää alapohjarakenteiden kosteutta

Toimenpide-ehdotukset



Ulkoseinät

Ulkoseinärakenne on vanhalla osalla täystiilirakenne, jonka sisällä ei ole eristemateriaaleja. Laajennusosalla 
seinärakenne on betonielementtinen, jossa ulkopuolinen lämpörappaus.

Kartoitus on tehty aistinvaraisesti ja yhden rakenneavauksen avulla

Havainnot: 

-jonkin verran halkeamia seinissä

-laajennusosalla betonisokkelin saumat paikoin auki

-muita vähäisiä havaintoja

Johtopäätökset:



Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjatilaa ja vesikattoa tarkastettiin aistinvaraisesti sisä- ja ulkopuolelta, sekä tehtiin rakenneavauksia 
vanhan puolen yläpohjarakenteeseen

Havainnot:

-yläpohjatilaa on uusittu kattovuotojen 

alueella

-yläpohjien tuuletus toimii hyvin

-rakenneavauksissa (2/3) osassa vauriota 

korjaamattomilla alueilla

-ei ilmareittiä sisätilaan

Toimenpide-ehdotukset:



Välipohjarakenteet
Välipohjarakenne vanhalla puolella: kerroksellinen rakenne (betoni- tai puukannella), jossa 
eristemateriaalitäyttö (sahanpuru, koksikuona, kutterilastu, rakennusjäte, villa)

Välipohjarakenne uudella puolella: ontelolaatta, jonka päällä kova mineraalivilla ja pintabetonilaatta

Välipohjarakenteita tutkittiin pintakosteuskartoituksella ja rakenneavauksin. 

Havainnot:

-mineraalivillaa välipohjan alapinnassa -> kuituriski

-vanha puoli: paikallisia mikrobivaurioita välipohjan 
eristetilassa: 14 rakenneavausta, joissa puolessa viitteitä 
mikrobivauriosta (keittiössä, siivoojien sosiaalitilassa, 
varastossa, opettajien välinevarastossa, yhdessä luokkatilassa 
ja käytävällä löytyi heikkoja viitteitä tai viitteitä vauriosta, 
ilmanvaihtokonehuoneessa, siivoojien sosiaalitilan eteisessä, 
opettajien huoneessa, lukutilahuoneessa, liikuntasalissa ja, 
musiikkiluokassa ei havaittu mikrobivauriota 
välipohjarakenteissa. 

-paikallisia kosteushavaintoja lattioissa (vesipisteiden ja 
suihkun kohdalla, astioiden pesupisteen kohdalla, 
luokkatilojen alueella) 



Välipohjarakenteet

Toimenpide-ehdotukset:



Väliseinärakenteet

Väliseinärakenteet ovat tiili- tai betonirakenteiset. Väliseiniä tutkittiin kosteusmittauksin ja materiaalinäytteiden 
avulla.

Havainnot:

Väliseinissä havaittu kohonneita kosteuksia ja viitteitä mikrobikasvustosta. Havainnot ovat pääasiassa 
pohjakerroksessa seinien alaosissa. 



Putkikanaalit

Havainnot: 

-kosteutta ja rakennusjätettä

-epätiiveyttä luukuissa ja läpivienneissä

Toimenpide-ehdotukset:



Muut tutkimukset

Hissikuilun tarkastus

Vanhan rakennusosan hormien tarkastus



Muut tutkimukset
Kuidut: kuitunäytteitä 9 kpl, joista 1 kpl ylitti toimenpiderajan

VOC: Mittaukset kohdennettiin sellaisiin tiloihin, missä on koettu sisäilmasta ongelmia, tai havaittu kohonneita 
kosteuksia.

- 10 kpl ilmasta: ok

- 2 kpl muovimatoista: 2 kpl ylitti toimenpiderajan (2EH)

- 3 kpl betonista: 1 kpl ylitti toimenpiderajan (2EH)

Toimenpide-ehdotukset:



Sisäolosuhdemittaukset

Sisäolosuhteita seurattiin eri puolilla koulurakennusta: lämpötila, kosteus, hiilidioksidi.

Havainnot: ilma on kuivaa, joissain huonetiloissa hiilidioksidimäärät korkeita, lämpötilat ok



Paine-erot
Mitattu 9 eri tilaa. Pääasiassa huonetilat lievästi/jonkin verran alipaineisia.

Toimenpide-ehdotukset:



Tutkimukset

Rakenneavaukset ym.











Kosteusmittaukset









Merkkiainekokeet



Muut asiat

Ilmanpuhdistimet: 

• Käytössä olevat puhdistimet puhdistavat sekä kaasumaisia yhdisteitä (VOC) että hiukkasmaisia partikkeleita.

• Ilmanpuhdistimia saa oireilutilanteen mukaan, niitä on tilattu sellaisiin tiloihin missä on koettu ongelmia 
sisäilmasta. 

• HUOM. Ei poista ilman kuivuuden aiheuttamia oireita

Siivous: 

• Siivouksen tasoon on kiinnitetty huomiota. Tällä viikolla on lisätty 4h siivousaikaa.

• On käynnissä tehotarkastusaika, 26.11 katsotaan onko vaaditut työt ja siivoukset tehty, ja miten kohteessa 
jatketaan.



Korjaukset

• Korjaushanke etenee, tutkimuksissa selvinneet seikat otetaan huomioon tulevissa korjauksissa. 
Korjaushankkeen arvioidaan toteutuvan vuonna 2022

• Tutkimuksessa löydetyt ylipaineiset putkikanaalit pyritään alipaineistamaan kuluvan lukuvuoden aikana, 
jotta saadaan estettyä epäpuhtauksien leviämistä putkikanaalista sisäilmaan. Lisäksi tiloissa selvitetään 
mahdollisuuksia tehdä rakenteiden ja luukkujen tiivistyksiä.  


