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F – JA H – OSA 0.KRS
▪Väistötilat: 2 luokkatilaa 

rakennusosissa F ja H
▪ Tilat otettavissa väistökäyttöön 

heti.



E – OSA 1.KRS
▪ E-osan 1.krs luokkatilojen 

tiivistyskorjaukset alkavat 22.12.2018
▪ Työt valmistuvat 28.2.2019.
▪ Työnaikainen laadunseuranta, ja 

seurantamittaukset valmistumisen 
jälkeen 2019-2020.

▪ Tila pidetään korjausajan vahvasti 
alipaineisena ja epäpuhtaudet ohjataan 
suodattimien kautta ulos

▪ Tiloihin tuodaan korjausten jälkeen 
ilmanpuhdistimet varmistamaan 
mahdollisesti rakennustöiden 
aiheuttamien ilman epäpuhtauksien 
poisto (rakennuspöly).

▪ Aiemmin v. 2016 tehty tilojen 3120, 
3115, 3119 tiivistyskorjaukset.



E – OSA 2.KRS
▪ Luokkatilojen tiivistyskorjaukset 

meneillään ja valmistuvat 21.12.2018.
▪ Työnaikainen laadunseuranta, ja 

seurantamittaukset valmistumisen 
jälkeen 2019-2020

▪ E-osan Seminaarisalin lattian välipohjan 
alipaineistus 7.1.2019 mennessä.

▪ Toimenpiteellä ohjataan rakenteissa 
olevat epäpuhtaudet ulos 
rakennuksesta erillisen kanaviston 
kautta. 

▪ Seminaarisali otettavissa 
väistökäyttöön 7.1.2019.

▪ Koko salitilan lattiankorjaus sekä 
tarvittavat tiivistyskorjaukset ja 
ilmanvaihdon muutostyöt tehdään 
kesällä 2019. 



E – OSA 2.KRS
▪ E-osan kirjaston (sininen 

laatikko) tiivistyskorjaukset ja 
ilmanvaihdon muutostyöt 
tehdään kesällä 2019

▪ Tilaa ei oteta väistökäyttöön 
ennen korjauksia



E – OSA 3.KRS
▪ Luokkatilat tiivistyskorjattu 2018
▪ Työnaikainen laadunseuranta, ja 

seurantamittaukset valmistumisen 
jälkeen 2019-2020.

▪ Liikuntasalin yhteydessä oleva 
lukuparvi (sininen laatikko) 
tiivistyskorjaukset ja ilmanvaihdon 
muutostyö kesällä 2019

▪ Tilaa ei oteta väistökäyttöön ennen 
korjauksia



E – OSA 4.KRS
▪ Luokkatilat tiivistyskorjattu 

2018.
▪ Työnaikainen laadunseuranta

tehty, ja seurantamittaukset
korjausten jälkeen 2018-2020.

▪ E-osan kuvataideluokka jaetaan 
väliseinällä kahdeksi luokaksi.

▪ Toimenpiteinä rakenteelliset- ja 
ilmanvaihdon muutostyöt. 

▪ Tila otettavissa väistökäyttöön 
7.1.2019.
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E-osan altistumisolosuhteiden arviointi
ja

Laadunvarmistussuunnitelma

Timo Murtoniemi, FT

3.12.2018 Hämeenlinnan seminaarin koulu



• E-osalla tehty laajoja sisäilma‐ ja  kuntotutkimuksia 2014-2018

• Rakennuksen välipohjissa on todettu mikrobivaurioita

• Tutkimusten perusteella tehty välittömiä sisäilmakorjauksia

• Perusteelliset korjaukset tehdään peruskorjauksen yhteydessä

• Välittömien korjausten onnistumisen todentamiseksi on laadittu 
laadunvarmistussuunnitelma

• Osana laadunvarmistusta on laadittu altistumisolosuhteiden arviointi, 
jota päivitetään korjausten edetessä.

Altistumisolosuhteiden arviointi



• Tehtyjen tutkimusten ja korjausten perusteella on arvioitu poikkeavan 
altistumisen todennäköisyyttä sisäilman epäpuhtauksille. 

• Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät terveydellisen riskin arvion 
altistumisolosuhteiden arvioin pohjalta

Altistumisolosuhteiden arviointi



• Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu Työterveyslaitoksen julkaisun ”Ohje 
työpaikkojen sisäilmasto‐ongelmien selvittämiseen”(Työterveyslaitos 2017)

• Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, 
jossa otetaan huomioon rakennus‐ ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin 
olevien epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilmaston laatuun. 

• Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioidaan päästölähteiden laajuus, 
voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien 
leviämiseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet. 

Altistumisolosuhteiden arviointi



• Altistumisolosuhteiden arviointi 
tehdään merkittävimmän sisäilman 
laatuun vaikuttavan 
epäpuhtauslähteen mukaan

Altistumisolosuhteiden 
arviointikriteerit



• Luokkatiloissa tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on epätodennäköistä.

• Väli- ja yläpohjien tiivistyskorjaukset on tehty ja todennettu laadunvarmistusmittauksin.

Altistumisolosuhteet 4. kerros



• Luokkatiloissa tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on epätodennäköistä.

• Länsiosan tiloissa (Seminaarisali ja opettajien työtilat) tavanomaisesta poikkeava 
altistumisolosuhde on todennäköistä. Olosuhdeparannukset 7.1.2019. Korjaukset kesällä 
2019

Altistumisolosuhteet 3. kerros



• Luokkatiloissa tiivistyskorjaukset käynnissä. Korjaukset valmistuvat 22.12.2019. 

• Länsiosan tiloissa (Seminaarisali ja kirjasto) tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde 
on todennäköistä. Olosuhdeparannukset 7.1.2019. Korjaukset kesällä 2019.

Altistumisolosuhteet 2. kerros



• Luokkatiloissa tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on mahdollista. Tiloissa on tehty 
osittaisia tiivistyskorjauksia vuonna 2016. Laadunvarmistusmittauksissa todettiin paikallisia, 
vähäisiä ilmavuotoja. Korjaukset alkavat 22.12.2019

• Länsiosan tilat (Liikuntasali, opettajien työtilat) pois käytöstä. Korjaussuunnittelu käynnissä.

Altistumisolosuhteet 1. kerros



• Opetustiloissa tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on mahdollinen. Tiloista 3024 ja 3007 on todettu 
ilmavuotoja (lattialuukut) rakennuksen alla olevaan putkikanaaliin. Korjaukset valmistuvat  7.1.2019

• Kellaritilojen ja 1. kerroksen välipohjassa mikrobivaurioita, joista saattaa olla vähäisiä ilmavuotoja kellaritiloihin.

• Liikuntasali pois käytöstä. Korjaussuunnittelu käynnissä.

Altistumisolosuhteet kellarikerros



• Vaikka rakennuksessa on todettu rakenteellisia mikrobivaurioita ei sisäilmasta 
otetuissa mikrobi-ilmanäytteissä ole todettu poikkeavia mikrobipitoisuuksia.

• Mittauksia on tehty vuosina 2016 (10 kpl) ja 2017 (19 kpl)

Sisäilmanäytteet



Laadunvarmistussuunnitelma



• Suunnitelmassa esitetään 
tiivistyskorjausten työmaa-
aikainen laadunvarmistus sekä 
tilojen käyttöönoton jälkeisten 
laadunvarmistusmittausten 
suunnitelma. 

• Mittausten tarkoituksena on 
todentaa sisäilman laatutaso ja 
korjausten onnistuminen 
välittömien korjausten jälkeen. 

• Tilojen sisäilman laatutasoa ja 
korjausten onnistumista 
seurataan vuosien 2019 ja 
2020 aikana.

Laadunvarmistussuunnitelma



Laadunvarmistussuunnitelma



Laadunvarmistussuunnitelma


