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Riskikartoitus, Hannu Krankan koulu 

1 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset  

Riskikartoituskohteena oli Hannu Krankan koulu Limingassa, joka on betonirunkoinen ja 

kolmikerroksinen vuonna 2006-2007 rakennettu yläkoulu. Rakennuksen alapohjarakenteena on 

maanvastainen kantava laatta, välipohjarakenteena pääosin ontelolaatasto ja osaksi massiivinen 

betonilaatta. Yläpohjarakenteena on ontelolaataston päällä puiset kattotuolit/-kannattajat sekä 

mineraalivillaeristys. Rakennuksen vesikatto on pulpettikattomuotoinen ja vesikatteena on huopa. 

Massiivinen maanvastainen betonilaatta kuivuu hyvinkin pitkään rakentamisesta lähtien. Tiiviit 

pintamateriaalit vielä hidastavat kuivumista. Vastaavissa rakenteissa on havaittu ongelmia myös 

muissa koulukeskuksen rakennuksissa. Pintailmaisimella todettiin laaja-alaisinta kosteuseroa 

väestönsuojiin sijaitsevissa luokkahuoneissa ja hieman myös toisessa kerroksessa samalla alueella. 

Viiltomittauksella kosteammalla alueella todettiin muovimaton alapuolella pahimmillaan korkea, >85 

% suhteellinen kosteus. Aistinvaraisesti havaittiin, että mm. ruokasalin kohdalla muovimatto on 

paikoin irronnut alustastaan. 

Lattiamateriaalien vaihtoon kosteimmilla osilla tulee varautua. Samalla kannattaa harkita 

materiaalien vaihtamista vesihöyryä paremmin läpäiseväksi ja kosteutta kestävämmäksi. 

Haluttaessa lattiamateriaalien kuntoa voidaan arvioida ottamalla VOC-näytteitä ns. bulk-

menetelmällä. 

Ulkoseinillä on käytetty tiiliverhoilun taustalla sekä kevyttä puurakenteista seinää että 

mineraalivillaeristeistä betoniseinää. Julkisivuverhouksen taakse on suunniteltu tarpeeksi leveä 

tuuletusrako, mutta paikoin julkisivut lähtevät suoraan maanpinnan tasosta, eikä sokkelia ole jätetty 

ollenkaan näkyville. Rakennusmääräysten mukaan ulkoseinän ja puuosien tulisi lähteä vähintään 

300 mm maanpinnan tason yläpuolelta. Paikoin vesikatolta valuva vesi kastelee tiiliverhousta ja 

ruokalapäädyn julkisivulevytyksessä on pinnoitevaurioita. Kovan tuulen aikana sadevesi on päässyt 

tunkeutumaan sisätiloihin ainakin yhden ikkuna-aukon kautta. 

Maanpintaa tulisi laskea rakennuksen ympäriltä niiltä osin kun sokkelikorkeus on alle 300 mm. Koko 

koulukeskuksen maanpinnan korjausten suunnittelu voidaan yhdistää esim. Linnukan koulun 

korvaavan uudisrakennuksen suunnittelutyöhön. Suositellaan ulkoseinärakenteen riskialttiimpiin 

kohtiin kohdistuvaa kuntotutkimusta. Yhdyskäytävän kohdalla olevan toisen kerroksen käytävän 

ikkunan liitosten tiiveys tulisi varmistaa. 

Vesikatteen päällä on paikoin voimakasta sammalkasvustoa ja paljon lintujen jätöksiä. Sammal ja 

muu kosteutta keräävä materiaali lisää vesikatteeseen kohdistuvaa rasitusta. Teknisen työn luokkien 

kohdalla vesikatolla olevien poistopuhaltimien jalustoissa havaittiin ruostevaurioita, koska pelti 

viettää väärään suuntaan. Suositellaan vesikatteen puhdistamista ainakin pahimmilta alueilta 

mahdollisimman pian ja em. ruostevaurioiden korjaamista. 

Rakennuksen painesuhteita tutkittaessa havaittiin rakennuksen olevan tutkimushetkellä pääosin 

lievästi ylipaineinen, vain Fys./Kem.-luokissa vallitsi alipaine ulkoilmaan nähden. 

Ilmanvaihtokonehuoneissa havaittiin lievää epämiellyttävää ”villamaista” hajua. Konehuoneiden 

korvausilmareitit toimivat väärään suuntaan, konehuoneista poispäin. Pohjoispäädyn 

ilmanvaihtokonehuoneen raitisilmakammion alaosasta ei havaittu lähtevän kondenssivettä varten 

olevaa poistoputkea. Tekstiilityön luokan poistoilmanvaihdon suodattimen huolto on jäänyt 

tekemättä. 

Suositellaan ilmanvaihdon suunnitelmien mukaisen toiminnan varmistamista. 



 

Kartoitus   

   

   

    

Tommi Riippa / Mauri Sakko 12.9.2016   
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2 Yleistiedot tutkimuksesta 

Tutkimuskohteena oli Hannu Krankan koulu osoitteessa Linnukkatie 5-7, 91900 

Liminka. 

2.1 Tutkimuksen tekijät 

Tommi Riippa   RTA, arkk.yo  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Mauri Sakko  Rak.ins. (AMK) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

2.2 Tutkimuksen ajankohta   

Tutkimuskäynnit suoritettiin 23.5.–10.8.2016 välisenä aikana. 

23.5.2016 ympäristön arviointikäynti (Riippa) 

2.8.2016 luokkahuoneiden ja yleisten tilojen katselmus / kosteuskartoitus (Sakko) 

10.8.2016 IV-konehuoneiden ja vesikaton katselmus (Riippa, Sakko) 

 

3 Lähtötiedot tutkimukseen 

3.1 Tiedot rakennuksesta 

Tiedot rakennuksesta perustuvat käytössä olleisiin asiakirjoihin sekä tutkimuksessa 

tehtyihin havaintoihin. 

Kohteena on vuonna 2006-2007 rakennettu betonirunkoinen, kolmikerroksinen 

koulurakennus. Rakennuksen alapohjarakenteena on maanvarainen laatta, 

välipohjarakenteena osaksi massiivinen betonilaatta ja osaksi ontelolaatasto, ja 

yläpohjarakenteena on ontelolaataston päällä puiset kattotuolit/-kannattajat sekä 

mineraalivillaeristys. Rakennuksen vesikatto on pulpettikattomuotoinen ja vesikatteena 

on huopa. 

3.2 Asiakirjat 

Rakennuksista oli käytettävissä mm. seuraavat asiakirjat: 

1. ARK-rakennuspiirustuksia / Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen Oy, 2006 

2. RAK-rakennuspiirustuksia / Insinööritoimisto DI Kalevi Säkkinen, 2006 

3. LVI-rakennuspiirustuksia / Arkins Suunnittelu Oy, 2006 

 

 

4 Tutkimusmenetelmät 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutustapa 

Työssä tehtiin rakennuksen riskiarviointi, johon kuului rakennuksen rakenne- ja LVI-

suunnitelmien läpikäyminen sekä kartoituskäynti kohteessa riskialttiiden rakenteiden 

sekä herkimmin vanhenevien / vaurioituvien rakenteiden ja järjestelmien 

selvittämiseksi. 

Kenttätutkimukset koostuivat aistinvaraisista havainnoista ja kosteusmittauksista. 

Selvityksen aikana mitattiin myös pistokoemaisesti paine-eroa ulkoilmaan nähden. 
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4.2 Laitteisto 

 - pintakosteudenosoitin GANN Hydrotest LG3, teleskooppipinta-anturi LB70 

 - paine-eromittari Huato S150-DP, Diff-Pressure Data Logger 

 - kosteus- ja lämpötilamittari Vaisala, mittapää HM42 

 

5 Tutkimusten havainnot ja mittaustulokset 

5.1 Paikannuskuvat 

Asemapiirros: 
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Pohjapiirustus, 1.kerros: 

 

Pohjapiirustus, 2. kerros 
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Pohjapiirustukset, 3. kerros ja vesikatto / IV-konehuoneet 

 

 

5.2 Sisäilma, aistinvaraiset havainnot 

Kohdekäynnillä tehtiin seuraavia aistinvaraisia havaintoja tilojen sisäilmasta: 

- Luokka 122 (ATK): kemiallinen, makea haju 

- Luokka 120 (ATK): ummehtunutta hajua  

- Luokka 202: viemärin hajua 

- Huone 324: voimakasta viemärin hajua  

- Luokka 325 (FYS/KEM): viemärin hajua 

- Ilmanvaihtokonehuoneet (kaikki): tunkkaista ”villan” hajua 

5.3 Alapohja 

Alapohjarakenteena AP1 on piirustusten perusteella kantava teräsbetonilaatta: 

 lattiapinnoite 

 kantava teräsbetonilaatta 

 EPS-100 70 mm  

(1 m reuna-alueilla 140 mm) 

 salaojasora ≥ 200 mm 

 hiekkatäyttö 

 suodatinkangas 

 perusmaa 
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Käytössä olleissa RAK-piirustuksissa ei ollut esitetty alapohjarakenteen AP1 kantavan 

teräsbetonilaatan paksuutta. Ainoastaan yhdyskäytävän perustusleikkauksessa (RAK-

54, 29.9.2006) oli esitetty alapohjalaatan paksuudeksi 200 mm. 

Lattian päällysteenä on pääosin muovimattoja. Ensimmäisessä kerroksessa havaittiin 

muovimattojen irronneen alustastaan ruokasalissa 109 sekä käytävällä 125. 

   
Kuvat 1 ja 2. Muovimatot ovat irronneet paikoin alustastaan ruokasalissa 109  

sekä käytävällä 125. 

Alapohjarakenteen kosteuseroja kartoitettiin pintailmaisimen avulla, jonka perusteella 

lattiarakenteeseen tehtiin 3 kpl viiltomittauksia. Kosteuskartoituksen tulokset on 

esitetty alla olevassa kuvassa sekä taulukossa 1. 

 
Kuva 3. Alapohjarakenteiden kosteuskartoitus. 

 

= kosteuseroa/-poikkeamaa 

VM1 

VM2 

VM3 

VM5 

VM4 
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Taulukko 1. Viiltomittausten tulokset, 1. kerros 

Sijainti / mittauskohta Lämpötila 
[˚C] 

Suhteellinen 
kosteus RH  

[%] 

Abs.kosteus  
[g/m3] 

1. kerros 

VM1; Luokka 122, väliseinän vierestä 20,2 85,2 14,9 

VM2; Ruokasali 109, pilarin vierestä 21,1 82,0 15,1 

VM3; Ruokasali 109, keittiön läheltä 21,5 76,2 14,4 

VM4; 109, keskilattia (9.2.2016) 18,7 82,5 14,9 

VM5; 109, keittiön läheltä (9.2.2016) 18,1 79,1 14,1 

 < 75 % RH  75–80 % RH  80–85 % RH  >85 % RH    

 

Pintailmaisimella todettiin ensimmäisessä kerroksissa laaja-alaisinta kosteuseroa 

väestönsuojiin sijoitettujen luokkahuoneiden lattioissa. Viiltomittauksella tällaisella 

alueella luokassa 122 todettiin muovimaton alapuolella korkea, >85 % suhteellinen 

kosteus. 

Pienialaisempia kosteuseroja havaittiin mm. pilarien ympärillä. Ruokasalissa 109 

mitattiin viiltomittauksella pilarin vieressä muovimaton alapuolella korkeahko, 82 % 

suhteellinen kosteus. 

Ruokasalissa 109 kohdassa, jossa muovimatto oli irronnut alustastaan, mitattiin 

viiltomittauksella 76,2 % suhteellinen kosteus.   

Aiemmin Linnukan koulun tutkimusten yhteydessä tehtiin kaksi viiltomittausta (VM4 ja 

VM5), joiden kosteustasot olivat suurin piirtein samalla tasolla samoilta alueilta nyt 

tehtyjen mittausten (VM2 ja VM3) kanssa. Absoluuttisen kosteuden osalta muutokset 

ovat pieniä, samoin lattialaatan lämpötilassa on pieniä muutoksia kesä- ja talviajan 

välillä. 

5.4 Välipohja 

Välipohjarakenteena on pääosin ontelolaatasto VP1:  

 lattiapinnoite 

 pintabetoni ~60 mm 

 ontelolaatat 320/265 mm 

 pintakäsittely tai alaslasku 

 

Taustatietojen perusteella ontelolaatat on tuettu teräksisillä deltapalkeilla. 

 

Väestönsuojien päällinen välipohjarakenne VP2 on piirustusten perusteella: 

 lattiapinnoite 

 teräsbetonilaatta 80 mm 

 kuiva hiekkakerros 200 mm, tuuletettu 

 kantava teräsbetonilaatta 300 mm 

 pintakäsittely 

 

Toisessa kerroksessa havaittiin väestönsuojien yläpuolisissa luokissa muovimattojen 

epätasaisuuksia, mikä viittaa pintalaatan halkeamiin. 
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Kuvat 4 ja 5. Väestönsuojan päällä olevissa luokissa muovimattojen  

epätasaisuuksia / pintalaatan halkeamia. 

 

Välipohjarakenteiden kosteuseroja kartoitettiin pintailmaisimen avulla, jonka 

perusteella toisen kerroksen lattiarakenteeseen tehtiin 3 kpl viiltomittauksia. Toisen 

kerroksen kosteuskartoituksen tulokset on esitetty alla olevassa kuvassa sekä 

taulukossa 2. Kolmannessa kerroksessa pintailmaisimella ei havaittu 

kosteuspoikkeamia. 

 

 

Kuva 6. 2. kerroksen kosteuskartoitus 

  

= kosteuseroa/-poikkeamaa 

VM6 

VM7 

VM8 
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Taulukko 2. Viiltomittausten tulokset, 2. kerros 

Sijainti / mittauskohta Lämpötila 
[˚C] 

Suhteellinen 
kosteus RH  

[%] 

Abs.kosteus  
[g/m3] 

2. kerros 

VM6; Luokka 225, päätyseinän vierus 23,2 78,7 16,3 

VM7; Luokka 222, väliseinän vierestä 22,9 78,4 16,0 

VM8; Luokka 222, ulkoseinän vierestä 23,1 74,7 15,4 

 < 75 % RH  75–80 % RH  80–85 % RH  >85 % RH    

 

Pintailmaisimella todettiin toisessa kerroksessa pienialaisia kosteuseroja väestönsuojan 

yläpuolisissa luokkahuoneissa. Viiltomittauksen perusteella muovimattojen alapuolella 

on kyseisissä tiloissa < 79 % suhteellisia kosteuksia. Huomattavaa oli, että lattiapinnat 

olivat lämpimämpiä kuin ensimmäisessä kerroksessa tehdyissä viiltomittauksissa ja 

tästä johtuen absoluuttiset kosteudet olivat kaikissa mittauskohdissa ensimmäisestä 

kerroksesta mitattuja korkeampia. 

5.5 Ulkoseinät 

Ulkoseinärakenteena US1 on suunnitelmien perusteella ulkoa päin lueteltuna: 

 julkisivumuuraus 130 mm 

 tuuletusväli 40 mm 

 tuulensuojavilla 50 mm 

 vuorivilla 150 mm + puurunko 

 höyrynsulkumuovi 

 Sasmox-levy 12 mm 

 pintamateriaali tai käsittely 

 

Ulkoseinärakenteena US2 on ulkoa päin lueteltuna: 

 julkisivumuuraus 130 mm 

 tuuletusväli 40 mm 

 tuulensuojavilla 50 mm 

 vuorivilla 125 mm + puurunko 

 teräsbetoniseinä 

 

 

Tiiliverhoiltu puuseinä on riskialtis rakenneratkaisu, jos kosteudella on mahdollista 

päästä verhoilun taakse. Tehtyjen havaintojen perusteella tavanomaista suurempaa 

kosteusrasitusta esiintyy tai on mahdollista esiintyä ainakin muutamissa paikoissa.  

 

Rakennuksen sokkelikorkeus vaihtelee vähimmillään julkisivut alkavat maanpinnan 

tasolta, jolloin riski pinta-, sade- ja roiskevesien tai lumesta sulavan veden pääsystä 

ulkoseinärakenteen sisään on korkea. 

 

Muutamilla kohdin rakennuksen vesikaton ja ulkoseinän liittymät on toteutettu 

räystäättömillä ja vesikouruttomalla rakenteella. Katolta valuvat vedet kastelevat 

tällaisilla kohdin tiilijulkisivua ja paikoin kosteuden aiheuttamat jäljet ovatkin selvästi 

näkyvillä. Rakennuksen itäpäädyssä havaittiin räystään alla kosteuden aiheuttamia 

jälkiä tiiliverhouksen ylälaidassa. Syytä ilmiölle ei kartoituksen aikana löydetty. 
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Kuva 7. Sokkelikorko on nolla. Kuva 8. Ruokalasiiven pääty.  

   

Kuva 9, 10 ja 11. Kosteuden aiheuttamia jälkiä tiilijulkisivussa. 

 

Käyttäjien kertoman mukaan joskus kovan tuulen tai myrskyn aikana vettä on tullut 

ikkunan tai ikkunaliittymien kautta sisälle. 

 

5.6 Yläpohja 

Rakennuksen yläpohjassa on rakennetyypin mukaan ontelolaatan päälle asennettu 

höyrynsulkumuovi ja puhallusvillaa päällimmäisenä tuulensuojavillakerros. 

Ilmanvaihtokonehuoneessa olevasta luukusta tarkasteltuna tuulensuojavillaa ei 

havaittu, mutta muuten yläpohjan tuuletustila vaikutti hyväkuntoiselta. 

Vesikatteen päällä kasvaa paikoitellen jäkäläkasvustoa ja myös sammalta sekä lintujen 

jätöksiä löytyy paikoin melko mittavasti. Räystäättömien kohtien ongelmia on käsitelty 

jo ulkoseinien yhteydessä.  

Teknisten töiden tilojen kohdalla vesikatolla on useampia poistopuhaltimia, joiden 

alustojen pellitys ei vietä ulospäin. Alustoilla on havaittavissa ruostevaurioita. 

Muuten yläpohjassa ja vesikatolla ei havaittu merkittävämpiä riskejä tai vaurioita. 
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Kuvat 12 ja 13. Näkymä vesikatolta ja mittavaa sammalkasvustoa katolla. 

   

Kuvat 14 ja 15. Linnunjätöksiä ikkunan kohdalla sekä näkymä tuuletustilaan. 

 

5.7 Ilmanvaihto ja paine-ero 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus-, mittaus- ja säätötyö oli juuri tilattu. 

Konehuoneet olivat yleisilmeiltään siistit. Ilmanvaihtokonehuoneissa havaittiin kuitenkin 

lievää epämiellyttävää ”villamaista” hajua. Konehuoneiden ilmanvaihdosta huolehtivat 

pienet poistopuhaltimet ja korvausilma otetaan suunnitelman mukaisesti suodatettuna 

raitisilmakammioista avonaisista putkista. Valitettavasti käytännössä 

ilmanvaihtokoneiden tulopuhaltimet muodostavat kammioihin niin suuren alipaineen, 

että suunniteltujen korvausilmareittien kautta ilma virtaa, väärään suuntaan, 

konehuoneista poispäin. Korvausilma konehuoneisiin otetaankin käytännössä 

rakenteiden läpi ja tämä voi, ainakin osaltaan, selittää havaittua hajuhaittaa. 

Rakennuksen porrashuoneissa ei havaittu olevan minkäänlaista ilmanvaihtoa. 

Pohjoispäädyn ilmanvaihtokonehuoneen raitisilmakammio sijaitsee puolittain 

porrashuoneen ylätasanteella. Kyseisen kammion alaosasta ei havaittu lähtevän 

kondenssivettä varten olevaa poistoputkea. Mikäli jostakin raitisilmakammiosta ei ole 

järjestetty kunnollista vedenpoistoa, kammion pohjalle sateesta, lumesta tai 

tiivistyvästä kosteudesta kertyvä vesi voi aiheuttaa sisäilmaongelmia koko kyseisen 

koneen toiminta-alueelle. 

Tekstiilityön luokan poistoilmanvaihdon yhteydessä on esisuodatin tekstiilipölyä 

keräämässä. Kyseisen suodattimen huolto on havaintojen mukaan jäänyt tekemättä, 
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koska kiinteistöhuollolla ei ole ollut tietoa suodattimesta. Tarkastuksen yhteydessä asia 

saatettiin kiinteistöhuollon tietoon ja suodatin on lisätty huoltokohteisiin.  

Tekstiilityön luokassa olevia ilmaa kierrättäviä ilmansuodattimia, samoin kuin 

kohdepoistoimuria, ei opettajan kertoman mukaan voi käyttää äänihaittojen takia. 

  

Kuvat 16 ja 17. Tekstiilityöluokan huoltamaton suodatin 

  

Kuvat 18 ja 19. Tekstiilityöluokan kierrätys suodatin ja kohdepoistojen imuri. 

 

Kuvat 20 ja 21. raitisilmakammio ilman kondenssivesipoistoa, IV-konehuone.  
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6 Toimenpide-ehdotukset 

 Maanvastaisten paksujen lattioiden kosteustaso on paikoin korkea ja 

pintamateriaalien vaihtamiseen tulee varautua. Samalla kannattaa harkita 

materiaalien vaihtamista vesihöyryä paremmin läpäiseväksi ja kosteutta 

kestävämmäksi. Haluttaessa olevien lattiamateriaalien kuntoa voidaan arvioida 

ottamalla VOC-näytteitä ns. bulk-menetelmällä. 

 Maanpintaa tulee laskea rakennuksen ympäriltä niiltä osin kun sokkelikorkeus on 

alle 300 mm. Koko koulukeskuksen maanpinnan korjausten suunnittelu voidaan 

yhdistää esim. Linnukan koulua korvaavan uudisrakennuksen suunnittelutyöhön.  

 Suositellaan kaikkien tiilijulkisivujen kastumista aiheuttavien vikojen 

korjaamista. 

 Suositellaan ulkoseinärakenteen riskialttiimpiin kohtiin kohdistuvaa 

kuntotutkimusta.  

 Yhdyskäytävän kohdalla olevan toisen kerroksen käytävän ikkunan liitosten 

tiiveys ja toimivuus tulisi varmistaa. 

 Suositellaan vesikatteen puhdistamista ainakin pahimmin sammaloituneilta tai 

lintujen jätöksiä sisältäviltä alueilta mahdollisimman pian. 

 Suositellaan ilmanvaihdon suunnitelmien mukaisen toiminnan ja puhtauden 

varmistamista sekä ilmanvaihdon järjestämistä kaikkiin porrashuoneisiin esim. 

asentamalla porraskohtaiset pienet lämmöntalteenotolla varustetut iv-koneet. 

 Kaikkien raitisilmakammioiden vedenpoiston toimivuudesta tulee varmistua. 

 Suositellaan ilmanvaihtokonehuoneiden korvausilman saannin varmistamista 

esim. asentamalla pienet puhaltimet nykyisille korvausilmareiteille tai avaamalla 

uudet korvausilmareitit ulkoseiniin (tulpaten samalla nykyiset). 

 Suositellaan vesikatolla olevien poistopuhaltimien alustojen ruostevaurioiden ja 

pellitysten korjaamista. 
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