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Tietoa Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion-koulun
sisäilmatilanteesta

Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulurakennuksessa (Myllykalliontie 3)
on selvitetty viime vuosina kattavasti sisäilmaongelmia sekä korjaustarvetta
tulevaa peruskorjausta varten.

Koulurakennuksesta ei ole löytynyt laajoja mikrobivaurioita. Sisäilman laatuun
ovat voineet tutkimusten mukaan vaikuttaa paikalliset mikrobivauriot ja heikko
ilmanvaihto. Sisäilman laatua on parannettu monilla tavoin muun muassa
uusimalla ikkunoita, tiivistämällä rakenteita, korjaamalla paikallisia
kosteusvaurioita, asentamalla luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita,
ummistamalla hormeja sekä poistamalla vanhaa tunkkaiselta haisevaa
irtaimistoa luokkatiloista.

Koulussa on tehty tarvittavat korjaukset, ja tiloissa voidaan toimia normaalisti
siihen asti, kunnes koulun peruskorjaus alkaa vuonna 2020.

Kesän 2018 aikana on tehty sisäilmaa parantavia korjauksia 15 luokassa:
Ikkunoita ja sähkökoteloita on tiivistetty sekä purettu vanhoja kaappeja ja
puukehyksiä. Luokissa 21 ja 22 kaapit poistetaan vasta koulun alettua.

Tarkemmat tiedot korjauksista löytyvät täältä. Kesän 2018 aikana on myös
asennettu luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet loppuihin luokkiin (2, 6, 8,
musiikkiluokka ja tekstiilityö).

Kesällä tehdyn tutkimuksen keskeiset tulokset

Koulurakennuksessa teetettiin kesällä 2018 täydentävä sisäilmatekninen
tutkimus, jonka avulla haluttiin varmistaa aiemmin tehtyjen tutkimusten ja
korjausten riittävyys. Tutkimuksen teki Vahanen Rakennusfysiikka Oy, joka ei
ollut aiemmin tutkinut rakennusta. Tutkimuksen mukaan korjaukset ja
aiemmat tutkimukset ovat olleet riittäviä, eikä luokkatiloista ole löytynyt
mitään, mikä estäisi niiden käytön.

Kesän tutkimuksissa otettiin kuuden luokan ikkunariveistä yhteensä kuusi
materiaalinäytettä. Kyseisten tilojen ikkunariveitä ei ollut tutkittu aiemmin.
Luokan 19 ikkunan rive-eristeessä todettiin vaurioon viittaava mikrobilöydös.
Näytteessä havaittiin kohonneita homeitiöpitoisuuksia mutta ei sädesientä.
Luokan ikkuna vaihdettiin ja vaurioituneet rive-eristeet poistettiin ja lisäksi
ikkuna tiivistettiin kesän aikana.

Ikkunariveistä otetuista materiaalinäytteistä puolet olivat puhtaita (luokat 11,
13, 15). Luokkien 16 ja tekstiilityö näytteissä todettiin vähän ulkoilmallekin
tyypillisiä mikrobeja. Ulkoilmaan yhteydessä olevissa materiaaleissa on

http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/korjaukset-kesa2018.pdf
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tavanomaisesti jo ilmavirtausten mukana kulkeutuvia mikrobi-itiöitä, joten
ikkunatilkkeistä tehdään usein mikrobilöydöksiä ilman, että se merkitsisi
vauriota rakenteessa.

Näiden lisäksi ulkoseinärakenteesta otettiin kolme materiaalinäytettä liima- ja
tasoitekerroksesta luokista 11,15 ja 19. Lisäksi luokan 11 ulkoseinärakenteen
puukuitulevystä otettiin materiaalinäyte. Näytteissä ei todettu mikrobivaurioita.

Ulkoseinien patterisyvennysten eristetila todettiin tutkimuksessa kuivaksi.

Tutkimuksissa selvitettiin kattavalla otannalla lattioiden eristetilan kuntoa
kosteusmittauksin, joissa eristetila todettiin hyvin kuivaksi. Sama todettiin jo
WSP:n vuonna 2016 tekemissä kosteusmittauksissa. Kesän tutkimuksissa
löydettiin viitteitä lattiaeristeiden vaurioista vain toisen kerroksen opettajien
wc-tilasta. Kyseisen WC-tilan lattia on jo kertaalleen korjattu kesällä 2017.
Kosteusvaurion on todennäköisesti aiheuttanut tihkuva putkivuoto. Vaurion
syytä selvitetään edelleen.

Välipohja-, ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden nurkkakohdissa todettiin
systemaattisia pistemäisiä ilmavuotokohtia. Joustavalla tiivistysmassalla
tehdyille käyttöiältään lähtökohtaisesti lyhyiksi suunnitelluille korjauksille tämä
on tavanomaista. Kun ilmaa virtaa kuivista, vaurioitumattomista rakenteista, ei
ilmavuodoilla ole sisäilman laatua heikentävää vaikutusta.

Kellarikerroksen maanvastaisissa rakenteissa (bänditilassa) on
kosteusvaurioita, jotka on todettu jo aiemmassa tutkimuksessa. Kesällä
tehdyn tutkimuksen mukaan alipaineistetut ryömintätilat alipaineistavat
kuitenkin myös kellaritiloja siten, että ilmavirtauksia ei kulkeudu ylempien
kerrosten käyttötiloihin. Bänditila on otettu pois käytöstä rakenteissa todettujen
vaurioiden vuoksi sekä siksi, että varastotilaksi suunnitellun tilan ilmanvaihto
ei ole mitoitettu bänditoimintaa varten.

Seurantamittauksia vielä elokuussa 2018

Vahanen Rakennusfysiikka Oy tekee 6.–20.8. luokkien sisäilman olosuhteiden
mittauksia (paine-erot, hiilidioksidipitoisuudet ja lämpötilat). Lisäksi samassa
yhteydessä otetaan muutamien luokkatilojen pintapölystä
pölynkoostumusnäytteitä.

Koulurakennus on tutkittu kattavasti ja sisäilman laatua on parannettu monella
tapaa. Mikäli kuitenkin oppilaille tai työntekijöille tulee sisäilmaongelmiin
viittaavia oireita, on tärkeää, että oppilaiden oireista ilmoitetaan
kouluterveydenhuoltoon ja työntekijöiden oireista työterveyshuoltoon. Nämä
tahot kokoavat yhteen tietoa oireilutilanteesta. (Toimintamalli, jos lapsella on
epäily sisäilmaoireilusta)

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/sisailma/Toimintamalli-sisailmaongelma-5-2018.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/sisailma/Toimintamalli-sisailmaongelma-5-2018.pdf
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Sisäilman laadun varmistamiseksi luokkatiloista tulee poistaa kaikki
huonekasvit ja tarpeeton irtaimisto. Siivoamisen helpottamiseksi tavarat tulee
säilyttää niille tarkoitetuissa kaapeissa. Välituntien aikana on mahdollista
tuulettaa luokkatiloja ilmanvaihtokoneiden tuuletustoiminnan avulla.
Kouluisäntä osaa tarvittaessa neuvoa asiassa.

Koulun henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille järjestetään syksyllä
tiedotustilaisuudet. Tilaisuuksien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tietoa koulun sisäilmatilanteesta sekä aiemmat tiedotteet löytyvät koulun
verkkosivuilta osoitteesta https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/lauttasaaren-
ala-aste/meidan-koulu/tietoa-koulurakennuksesta/.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n täydentävät sisäilmatekniset selvitykset
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