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• Kontulan yhteiskoulu, rakennettu v. 1967 - 1970.

• Ulkoseinien rakenne oli betoni-lämmöneriste-tiili tai tiili-
lämmöneriste-tiili. 

• Alapohjarakenteena oli pääosin kaksoislaattarakenne, jonka 
lämmöneristeenä oli kevytsora. 

• Kellarissa maanvastaisia betonirakenteita. Kellarin seinät oli 
lämmöneristetty, mutta kellarin lattiassa ei ollut eristystä. 

• Katto oli tasakatto ja yläpohjan kantavana rakenteena oli 
teräsbetonilaatta palkistoineen. Lämmöneristekerroksen 
yläpuolella oli puukorotettu tuuletusväli ennen 
aluslaudoitusta ja vesikatteena olevaa bitumikermiä.

• Opetustilojen ilmanvaihto hoidettiin 
suutinkonvektorijärjestelmän avulla rakennuksen A-osalla 
kokonaan sekä rakennusten C- ja D-osilla osittain.

Vesalan yläaste, Sakara 5



Kuntotutkimus hankesuunnittelua varten



• Salaojat uusitaan ja perusmuuri vedeneristetään. 

• Alapohjan maanvarainen laatta uusitaan uusittavien 
viemäreiden ja salaojien kohdalta sekä hissin luona.

• Alapohjan ja putkitunneleiden läpiviennit, saumat, 
luukut ja ovet tiivistetään. 

• Ulkoseinien julkisivumuuraus säilytetään pääosin ja 
muurauksen saumat kunnostetaan. Hankesuunnittelu-
ryhmän mielestä vielä ei ollut riittävästi perusteita 
ulkoseinärakenteiden korjausten tekemiselle, mutta näki 
lisätutkimukset tarpeelliseksi.

• Rakennukseen asennetaan 16 uutta ilmanvaihtokonetta, 
jotka varustetaan lämmöntalteenotolla. Energia-
tehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi ilmanvaihtoa 
ohjataan CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. 

Hankesuunnitelma



• Vahanen Oy:n tutkimus

• Joulukuussa 2011 
havaittiin, että B-osan 
juhla- ja liikuntasalin 
puuponttilattiaan oli 
ilmestynyt huomattava 
kohouma. 

• Kolmesta 
toimenpidevaihtoehdosta 
valittiin väliaikaiseksi 
korjaukseksi 
peruskorjaukseen saakka 
tiivistyskorjausvaihtoehto, 
jonka onnistumista 
varmennettiin sisäilman 
mikrobinäytteillä. 

Uusi kosteusvaurio



• HKR-Rakennuttajan sisäilma-asiantuntijan tutkimus

• Ulkoseinien eristeissä oli mikrobivaurioita, jotka 
johtuivat seinärakenteiden kastumisesta todellisen 
ilmaraon ja paikoin myös tuulensuojapahvin 
puuttumisen takia sekä A-osan päädyssä 
todennäköisesti kattovuodon seurauksena. 

• Julkisivujen huono lämmöneristävyys ja ilmanpitävyys 
puisen sisäverhouksen ja epätiiviin tervapaperin vuoksi 
olivat toisaalta myös kuivattaneet rakennetta 
tehokkaasti lämpö- ja ilmavuotojen kautta. 

• Huono ilmanpitävyys mahdollisti kuitenkin 
seinärakenteen epäpuhtauksien kulkeutumisen 
sisätiloihin.

• Myös maanvastaisissa seinärakenteissa kosteus- ja 
mikrobivaurioita.

Hankesuunnitteluryhmän tilaamat tutkimukset





• Tehtyjen lisätutkimusten 
perusteella suunnittelu-
vaiheen lopussa päätettiin, 
että julkisivut uusitaan 
kokonaisuudessaan. 

• Projektinjohtaja: julkisivut 
voidaan korjata vain, jos 
korjaaminen mahtuu 
enimmäishintaan mukaan.

• Julkisivujen ulko- ja 
sisäkuoren Kahi-tiiliseinät 
purettiin pois, eristevillat 
vaihdettiin ja rakennettiin 
uudet termorankaseinät.  

Rakentaminen



• B-osan liikuntasaliin oli 
vuotanut vettä vuosia 
sadevesiviemäristä.

• Lattia oli pahemmin 
vaurioitunut kuin mitä 
tehdyistä tutkimuksista 
olisi voinut päätellä. 

• HKR-Rakennuttajan 
sisäilma-asiantuntija: 
eristevilla oli 
mikrobivaurioitunut 

• Liikuntasalin lattia 
purettiin rakentamisen 
toisen vaiheen aikana 
toukokuussa 2014 ja 
rakennettiin uusi lattia.  

Yllätys



• Projektinjohtajan, rehtorin, 
vastaavan mestarin ja 
tilakeskuksen välinen 
vuoropuhelu sujui hyvin.

• Rehtoria kuultiin

• Talvella on nyt lämmin, 
kesällä ei ole liian kuuma

• Ilmanvaihdon ilmamäärä-
säätimissä ongelmia, CO2-
ohjaus ei toimi kunnolla

• Toisessa rakennuksessa 
altistunut pystyy 
työskentelemään täällä

• Tutkimiseen kannattaa 
panostaa

Yhteenveto




