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Yhteenveto Lauttasaaren ala-asteen päärakennuksen 
kunnosta, tutkimuksista ja korjauksista 
 
Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion-koulussa (Myllykalliontie 3) on tehty 
viime vuosina useita tutkimuksia ja korjauksia sisäilmatilanteen selvittämiseksi 
ja sisäilman laadun parantamiseksi. Pääkoulun tilat ovat rakennuksessa 
tehtyjen tutkimusten ja korjausten perusteella turvalliset, ja niissä voidaan 
toimia normaalisti perusparannuksen alkamiseen saakka. Rakennus on 
menossa perusparannukseen vuonna 2020.  
 
Kaupunki tilaa vanhempien ja koulun henkilöstön toiveesta normaalista 
sisäilmaprosessista poiketen kolmannen osapuolen selvityksen tehtyjen 
tutkimusten ja korjausten riittävyydestä. Selvitys aloitetaan kesäkuun alussa, 
ja sen tekee Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n rakennusterveysasiantuntija. 
Kaupunki päättää mahdollisista lisätutkimuksista ja muista jatkotoimista 
selvityksen pohjalta. Selvityksen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista 
tiedotetaan myöhemmin. 
 
Helsingin kaupunki on julkaissut sisäilmaa käsittelevät verkkosivut, jotka 
löytyvät osoitteesta www.hel.fi/sisailma. Sivuilta löytyy yleistä tietoa sisäilma-
asioista kuten sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä. Lauttasaaren ala-
asteen koulun verkkosivuille kootaan kesän aikana tietoa koulun 
sisäilmatilanteesta.  
 
Tutkimukset päärakennuksessa vuosina 2015–2017 
 

– Sisäilmatutkimukset ovat alkaneet vuonna 2015 yksittäisissä tiloissa 
koetun oireilun syyn selvittämiseksi. Tuolloin on tehty: 

o sisäilmatutkimus, jonka raportti on valmistunut 9.9.2015, 
o ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus, jonka raportti on 

valmistunut 9.10.2015 ja 
o ikkunoiden kuntotutkimus, jonka raportti on valmistunut 

30.10.2015. 
– Sisäilmatutkimusta on tarkennettu peruskorjauksen hankesuunnittelua 

varten. Lisätutkimus on valmistunut 1.12.2016. Tulokset on päivitetty 
aiempaan raporttiin. 

– Edellisiä sisäilmatutkimuksia on täydennetty vuonna 2017, raportti on 
valmistunut 9.4.2017. Tulokset on päivitetty aiempaan raporttiin. Eli 
kaikkien sisäilmatutkimusten tulokset esitellään 9.4.2017 päivätyssä 
raportissa. 

– Edellä esitettyjen tutkimusten lisäksi tiloissa on tehty muita selvityksiä 
kuten haitta-ainekartoitus, puupaalututkimus sekä salaojien 
kuntotutkimus. 
 
 

http://www.hel.fi/sisailma
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Tietoa tutkimusten sisällöstä  
 
Sisäilmatutkimukset ovat perustuneet tilojen katselmukseen ja lähtötietoihin 
(muun muassa aikaisempiin tutkimuksiin ja rakennuksen piirustuksiin), joiden 
pohjalta on valittu tutkimusmenetelmät ja kohdennettu tutkimukset 
rakennuksen eri osiin ja tiloihin.    
 
Sisäilmatutkimukset ovat sisältäneet rakenteiden aistinvaraisen kartoituksen, 
rakenneavauksia ja kosteusmittauksia. Rakenneavauksista on otettu 
materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin ja lisäksi sisäilmasta on tutkittu 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimuksen yhteydessä on tehty sisäilman 
olosuhdemittauksia kuten mitattu lämpötiloja ja hiilidioksidipitoisuuksia. 
Ikkunatutkimuksessa on selvitetty ikkunoiden nykykunto tulevia korjauksia 
varten.  
 
Tutkimusten tärkeimmät havainnot 
 
Ulkoseinärakenne: 

– Rakennuksen julkisivut ovat ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa. 
Ulkoseinärakenne on pääosin massiivitiiliseinä, joka ei sisällä eristeitä, 
jotka voisivat vaurioitua.  

o Ulkoseinä on tiiltä, samoin sisäseinä, ja näiden välissä on 
ilmarako. Sisäpuolelta seinä on rapattu ja maalattu.  

o Poikkeuksena ovat patterisyvennykset, joiden takana on 
korkkieriste. 

o Ikkunoiden karmirakenteissa on käytetty nk. pellavarivettä 
liitoskohtien tiivistämiseksi.  

– Kellarin seinä bänditilan kohdalla (maanvastainen seinä) sisältää 
vaurioituvaa materiaalia. Ulkoseinä on tiiltä ja sisäseinä betonia, joiden 
välissä on tojaeriste. 

– Ikkunoista heikoimmassa kunnossa ovat kolmannen kerroksen 
sisäpihan puoleiset ikkunat. 

– Ulkoseinärakenteesta on otettu yhteensä 17 materiaalinäytettä 
mikrobianalyysiin: 

o 10 näytettä ikkunarakenteista (pellavarive), mikrobivaurio 
todettiin viidessä näytteessä (luokat 12, 17, 21, 22 ja 23). 

o Viisi näytettä patterisyvennyksen tervakorkista, ei todettu 
mikrobivaurioita. 

o Kaksi näytettä maanvastaisen seinän (bänditilan) tojaeristeestä.  
Yhdessä näytteessä todettiin mikrobivaurio. 
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Lattia (välipohja): 
– Välipohjarakenteen kantavana rakenteena on betonilaatta. Kantavan 

betonilaatan päällä on tojaeriste/korkkieriste, jonka päällä on 
tervapaperi ja betoninen pintalaatta. 

o Tervapaperi on PAH-yhdistepitoinen, mikä pitää ottaa huomioon 
peruskorjauksessa. Tervapaperi ei vaikuta sisäilmaan. 

o Tojaeristeestä otettiin kahdeksan materiaalinäytettä 
mikrobianalyysiin, kahdessa näytteessä todettiin paikallinen 
mikrobivaurio (opettajien työtila 1. kerroksessa ja luokka 23). 

 
Väliseinät: 

– Väliseinät koostuvat kahdesta ulkopinnastaan rapatusta tiilikuoresta, 
joiden välissä on 50–60 mm:n ilmarako. Seinät eivät sisällä helposti 
vaurioituvaa materiaalia. 

 
Alapohja:  

– Rakennuksen alapohja on pääosin ryömintätilallinen. Ryömintätilalla 
tarkoitetaan rakennuksen alapohjan ja maanpinnan välistä matalaa 
tuuletustilaa. 

– Terveydenhoitajan tilan alapuolella olevassa ryömintätilassa on ollut 
tiivistämättömiä läpivientejä. 

– Teknisen työn luokan alapuolella olevassa ryömintätilassa havaittiin 
vuonna 2015 maakellarin hajua, mikä johtui siitä, ettei ryömintätilan 
ilmanvaihto ollut tarkastushetkellä toiminnassa.  

 
Olosuhde- ja sisäilmamittaukset: 

– Koulun luokkatilojen ilmanvaihto on pääosin painovoimainen. Osassa 
tiloja on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto.  

– Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta on mitattu viidestä luokkatilasta (9, 12, 
15, 21 ja 22). Mittauksissa luokkatilojen käytönaikainen sisäilman 
hiilidioksidipitoisuus nousi korkeaksi, millä oli suuri merkitys tilojen 
sisäilman laatuun. Painovoimainen ilmanvaihto edellyttää toimiakseen, 
että lämpötilaero sisäilman ja ulkoilman välillä on tarpeeksi suuri, minkä 
vuoksi etenkin keväällä, kesällä ja syksyllä ilma vaihtuu tiloissa heikosti. 

– Kolmesta luokasta (luokat 022, 18 ja 21) on otettu ilmanäytteitä 
sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden 
selvittämiseksi. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lähteitä sisäilmassa 
ovat muun muassa rakennusmateriaalit, kalusteet, puhdistusaineet ja 
kosmetiikka. Luokissa 18 ja 21 haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
kokonaispitoisuus (TVOC) oli tavanomaista korkeampi. Tilassa 21 
syynä olivat uusien huonekalujen materiaalipäästöt. Luokassa 18 ei 
havaittu selkeää syytä kohonneisiin pitoisuuksiin, mutta todetut 
yhdisteet viittasivat pesuaineisiin ja lattianhoitotuotteisiin. 
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Havaintojen ja tulosten merkitys 
 
Tutkimustulosten perusteella on arvioitu, missä määrin rakennuksen 
olosuhteet poikkeavat tavanomaisista olosuhteista. Arvioitavia asioita ovat 
esimerkiksi rakenteiden mikrobivaurioiden laajuus, mahdolliset ilmavuotoreitit 
epäpuhtauslähteistä, ilmanvaihtojärjestelmä sekä muut mahdolliset 
epäpuhtaudet.  
 
Mikrobivaurioiden merkitys sisäilman laatuun riippuu muun muassa vaurioiden 
laajuudesta, sijainnista sekä siitä, onko vauriokohdasta ilmayhteyttä 
sisätiloihin. Ympäristöministeriön Kuntotutkimusoppaan mukaan 
merkittävyydeltään vähäisenä vauriona voidaan pitää esimerkiksi pienialaista 
mikrobikasvua ikkunan puuosien pinnalla ja tilkemateriaalissa.   
 
Tehdyissä tutkimuksissa koulurakennuksesta ei ole löytynyt laajoja 
mikrobivaurioita. Tutkimusten mukaan sisäilman laatuun ovat kuitenkin 
voineet vaikuttaa paikalliset mikrobivauriot yhdistettynä heikkoon 
ilmanvaihtoon. Painovoimainen poistoilmanvaihto aiheuttaa sen, että tilat 
ovat ajoittain alipaineiset ja korvausilmaa voi tulla tiloihin vaurioituneiden 
rakenteiden kautta. Ilmanvaihdon puutteet voimistavat myös esimerkiksi 
uusien huonekalujen materiaalipäästöjen vaikutusta.  
 
Tutkimukset on tehty pistokoemaisesti riskiarvion perusteella, joten on 
mahdollista, että vastaavanlaisia mikrobivaurioita voi olla myös muualla 
rakennuksessa. Havaittujen ja mahdollisten vaurioiden vaikutukset 
minimoidaan alla mainittujen toimien avulla.       
 
Tehdyt korjaukset ja tulevat toimet 

 
– Ikkunakorjaukset on tehty luokkiin 12, 17, 20, 21, 22 ja 23. 

Ikkunakorjauksissa on poistettu pellavariveet. Lisäksi ikkunarakenteet 
ja ulkoseinäliittymät on tiivistetty. Luokissa 21 ja 22 ikkunat on irrotettu 
ja kunnostettu, muissa neljässä luokassa ikkunat on uusittu kokonaan. 
Korjaukset aloitettiin vuonna 2016, ja ne valmistuivat kesällä 2017. 

– Lattioiden eristemateriaalissa havaitut mikrobivauriot on korjattu 1. 
kerroksen opettajien työtilassa, luokassa 23 sekä näiden tilojen 
yhteydessä olevissa wc-tilassa ja siivouskomerossa. Korjauksissa on 
poistettu vaurioitunut korkkieriste lattiasta. Korjaukset on tehty kesällä 
2017. 

– Opettajien wc sekä keittiötilat on korjattu kesällä 2017. (Tutkimuksissa 
tiloissa ei ollut todettu vaurioita, vaan korjaukset on tehty tiloissa 
esiintyneen hajuhaitan vuoksi.)  

– Luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita on asennettu luokkiin 1, 3, 4, 5, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ja 23. 
Ilmanvaihtokoneita on asennettu eri aikoihin. Ensimmäiset koneet 
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asennettiin syksyllä 2015. Luokkakohtaisilla iv-koneilla tiloihin tuodaan 
ilmaa ja tiloista poistetaan ilmaa hallitusti, jolloin mahdollisia 
ilmavuotoja rakenteiden läpi sisäilmaan ei synny. Näin myös 
ilmamäärät saadaan luokkatiloissa riittäviksi käyttäjämäärään nähden. 

– Lisäksi jäljellä oleviin luokkatiloihin asennetaan luokkakohtaiset 
ilmanvaihtokoneet kesällä/syksyllä 2018. 

– Ilmanpuhdistimia on asennettu luokkiin 2, 3, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 20 ja 
23. 

– Ryömintätilan ilmanvaihtokone on laitettu päälle ja läpiviennit on 
tiivistetty 

– Kesällä 2018 osassa koulun tiloja tehdään sisäilman laatua parantavia 
toimia kuten tiivistyskorjauksia ja kattolevyjen uusimista. Niiden 
valmistuttua koululla tehdään korjausten laadunvarmistamiseksi 
tutkimuksia, joiden sisältö tarkentuu muun muassa Vahanen 
Rakennusfysiikka Oy:n tekemän jatkoselvityksen edetessä. 

 
Ympäristöpalvelujen näkemys koulun sisäilmatilanteesta 

 
 Keväällä 2017 Helsingin kaupungin ympäristökeskus (nyk. ympäristöpalvelut) 
on saanut oppilaiden vanhemmilta pyyntöjä ottaa kantaa kuntotutkimusten 
tuloksiin lähinnä terveyshaitan näkökulmasta. Ympäristökeskus on tuolloin 
katsonut, että ”koska korjaavat toimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi on 
aloitettu ja niitä edelleen jatketaan, ei ympäristökeskuksessa katsota tässä 
vaiheessa tarpeelliseksi ryhtyä viranomaistoimenpiteisiin”. 
 
Ympäristöpalvelut korostaa kiinteistönomistajan ja toiminnanharjoittajan 
vastuuta terveyshaittojen poistamisessa sekä terveellisten ja turvallisten 
opetustilojen järjestämisessä. Terveydensuojelulain mukaan 
toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat 
riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta).  
 
Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen 
mahdollisuuksien mukaan estyy. Lisäksi jos haitta aiheutuu oleskelutilan 
rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla 
olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen 
omistaja. Jos terveyshaitta aiheutuu oleskelutilan käytöstä, joka ei ole 
tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa oleskelutilan haltija. 
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Tutkimusraportit 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus 
Kuntotutkimus 9.4.2017 
Haitta-ainetutkimus 
Ikkunatutkimus 
Lisätutkimukset 
Pintasivelynäytteet 
 
Infotilaisuuden materiaali 
 

 
Lisätiedot 
 
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö 

 
Tekninen isännöitsijä Pentti Vauhkonen  
Puh. 09 310 43071 
pentti.vauhkonen@hel.fi 
 
Sisäilma-asiantuntija Riitta Harju 
Puh. 09 310 39713 
riitta.harju@hel.fi 
 
 

http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/ilmanvaihtotutkimus.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/kuntotutkimukset-revb.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/haitta-ainetutkimus.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/ikkunatutkimus.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/lisatutkimukset.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/pintasively.pdf
http://www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/Kuntotutkimuksia/Lauttasaaren_aa/infomateriaali-2018.pdf
mailto:pentti.vauhkonen@hel.fi
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