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Tutkimuksen syy: Sisäilmatutkimuksen jatkoselvitys.

Rajaukset kohteessa: Käynnit rajattiin materiaalista ja pinnoilta kerättävien näytteiden ot-

toon sekä rakenteiden avauksiin kohteissa.

Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet: Rakenteiden pintakosteuksia arvioitiin Trotec T 2000 

yhdistelmämittarin ja Trotec TS 300 pinta-anturin avulla. Ilman kosteutta ja lämpötilaa mitat-

tiin Trotec T 2000 mittarin ja Trotec TS 240 porareikäanturin avulla. Anturit kalibroitu 10/16,

kalibroitujen mitta-päiden tarkkuus on +- 3 % 0.........100 % RH.



Aikaisemmin tehdyt tutkimukset: Tutkimus on jatkoa kohteissa aiemmin tehdyille tutki-

muksille, jotka aloitettiin homekoirakartoituksella 12.12.2016, ja jatkettiin 14.12.2016 alkaen 

sisäilmasta tehdyillä mittauksilla.

Käyttäjien tekemät havainnot: Tutkimuksiin ryhdyttiin käyttäjien kohteissa kokemien eri-

laisten oireiden vuoksi.

Tarkastushetken sää: -

Yhteenveto: 19.1.2017 tehdyt rakenneavaukset sekä pinnalta ja rakenteista kerätyt näytteet 

liittyvät jatkotutkimuksina kohteissa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja näytteiden ottoon. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakenteiden kuntoa ja koostumusta.

Tarkastusmenettelystä: 

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydes-

sä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdolli-

sesti otettuihin valokuviin.

Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. 

Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin terveellisyy-

teen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin.

Rakennetta rikkomattomin menetelmin ei voi havaita rakenteiden sisällä piileviä vaurioita, el-

lei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa 

tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä 

varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä.

Tarkastuksen yhteydessä tehtiin myös kuntotutkimustoimenpiteitä, mm. rakenteiden avaukset 

ja näytteiden otto. Näiden tarkoitus oli mahdollisten vaurioiden, muiden mahdollisten haitta-

aineiden sekä rakenteiden selvittäminen.



Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti 

havaittava virhe. Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilan-

netta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen 

ajan kuluessa tarkastuksesta.

Mittaustulokset: Rakenteiden kosteuksia tarkasteltiin pintakosteudenosoittimen avulla. Ko-

honnutta kosteutta ei tutkimuksen aikana havaittu.

Havainnot kohteessa ja toimenpide-ehdotukset

Nimike Havainnot

Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-eh-

dotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille.

Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole 

korjaussuunnitelma.

Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset pe-

rusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna.

Keskuskoulu C-osa

Kotitalousluokka C 2 Kotitalousluokan lattiaan väliseinän viereen tehtiin rakennea-

vaus, josta tarkastettiin rakenne, kerättiin mikrobi ja PAH-näyt-

teet sekä tarkasteltiin rakenteen kosteutta pintakosteudenosoit-

timen avulla.

Lattian rakenne avauksessa oli seuraava. Muovimatto, pintava-

lu 3 cm, styrox eriste 2 cm, kolminkertainen huopa, pikieriste ja

pohjavalu. Reikää ei saatu ulottumaan pohjalaatan läpi, koska 

timanttiterien pituus ei riittänyt. Näinollen lattian alusmaan 

koostumus jäi selvittämättä. 

Pohjalaatan pinta oli pintakosteudenosoittimella tarkastellen 

kuiva.

Styrox eristeestä kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.



Huovasta- ja pikieristeestä kerätyssä näytteessä esiintyi pieni 

määrä PAH-yhdisteitä. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

 

Luokka C 13 Luokan lattian betoniseen pintalaattaan tehtiin timanttiporaa-

malla rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenteen sisäosia ja ke-

rättiin rakenteesta mikrobi, asbesti- ja VOC-näyte.

Rakenneavauksessa todettiin pintalaatan paksuudeksi 7 cm. 

Pintalaatan alla oli ohut kerros tasaushiekkaa (n.2 cm). Eris-

tettä lattiassa ei ollut.

Lattian päällysteenä oli muovimatto, jonka alla havaittiin van-

hana päällysteenä vinyylilaatta, jonka alla oli musta liima. Ra-

kenteesta johtuen päätettiin avauksesta kerätä mikrobi, asbesti-

ja materiaali VOC-näyte.

Lattiasta kerätyssä materiaalinäytteessä ei ollut viitettä vauri-

osta.

Lattian päällysteestä kerätty asbestinäyte sisälsi asbestia. Katso

johtopäätökset ja jatkotoimet.

Lattian päällysteestä kerätyn materiaali VOC-näytteen viitear-

vot eivät ylittyneet. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Asehuone Kellarissa sijaitsevan asehuoneen lattiaan tehtiin rakenneavaus 

timanttiporaamalla. Avauksesta tarkastettiin lattian rakenne.

Lattian rakenne oli kokonaan betonia, joka oli valettu useassa 

vaiheessa. Laatan paksuus oli noin 28 cm ja laatan alla todet-

tiin olevan vettä. Katso johtopätökset ja jatkotoimet.

Lukio

Luokka B 5 Lukion alakerran luokan B 5 Lattiaan tehtiin rakenneavaus ti-

manttiporaamalla. Avauksesta tarkastettiin lattian rakenne sekä 

tarkasteltiin rakenteen kosteutta pintakosteudenosoittimen avul-

la. 



Laatan rakenne oli seuraava. Muovimatto, betonilaatta noin 22

cm, muovikalvo ja styrox eriste. Rakenne oli keskeltä pintakos-

teudenosoittimella tarkastellen kuiva.

Yläkerran käytävä Yläkerrasta kerättiin katon alaslaskun päältä pintapölynäyte.

Katon alaslaksun päältä kerätyn pintapölynäytteen mineraali-

kuitujen määrä oli 90-100 paino-%. Katso johtopäätökset ja 

jatkotoimet.

Keskuskoulu A-osa

Luokka 6 A Luokan A 6 lattiaan pintarakenteeseen tehtiin timanttiporaa-

malla rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenne ja tarkasteltiin 

betonilaatan kosteutta pintakosteudenosoittimen avulla.

Avauksen jälkeen saatiin tieot ja todettiin, että lattian rakenne 

on uusittu 2000-luvulla. Rakenne oli päältäpäin lukien seuraa-

va. Muovimatto, pintabetonilaatta, styrox eriste ja aluslaatta. 

Rakenteet olivat pintakosteudenosoittimella tarkastellen kuivia.

Liikuntasalin varasto Liikuntasalin varaston lattian pintarkaenteeseen tehtiin rakenne-

avaus, josta tarkastettiin rakenne ja tarkasteltiin rakenteiden 

kosteutta pintakosteudenosoittimen avulla.

Avauksessa todettiin, että rakenne on todennäköisesti avattu ja 

uusittu aiemmin. Rakenne oli päältäpäin lukien seuraava. Pin-

tavalu 9cm, lecasora noin 7 cm ja aluslaatta. Rakenne oli alus-

laatan päältä pintakosteudenosoittimella tarkastellen kuiva (54-

61).

Kirkonkylän koulu



Englannin luokka Englannin luokan ulkoseinärakenteeseen tehtiin timanttiporaa-

malla ulkovuorauksen taakse ulottuva rakenneavaus. 

Avauksessa todettiin seinän rakenteen olevan seuraava. Tiili + 

rappaus noin 15 cm, eriste noin 3-4 cm, tervapaperi ja ulkovuo-

rauksena oleva tiili. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Johtopäätökset Keskuskoulussa, lukiossa ja kirkonkylän koulussa tehtiin lisä-

tutkimuksena rakenneavauksia ja näytteiden ottoa rakenteista 

sekä pinnoilta. Tutkimuskohteet valittiin homekoirakartoituksen

ja oirekyselyn perusteella. Tutkimuksissa havaittiin seuraavaa.

Keskuskoulun C-osassa tehtiin rakenneavaukset luokkien C 2 ja

C 13 lattioihin. Lisäksi tehtiin avaus kellarissa sijaitsevan ase-

huoneen lattiaan.

Rakenneavauksissa todettiin rakenteiden luokissa olevan kui-

via. Luokkien lattioiden avauksissa ei havaittu aistinvaraisia 

viitteitä vaurioista. Myöskään mikrobinäytteiden tulokset eivät 

viitanneet vaurioihin rakenteissa.

Luokan C 2 lattian pikieristeestä ja huovasta kerätyssä näyt-

teessä esiintyi pieni määrä PAH-yhdisteitä. Yhdisteistä ei ole 

vaaraa rakenteissa ollessaan, mikäli niitä ei havaita sisäilmas-

sa. Mikäli sisäilmassa havaitaan poikkeavaa, mahdollisesti 

PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua tulee sisäilmasta tehdä PAH-

määritys ja suorittaa tarvittavat toimet näytteiden tulosten pe-

rusteella.Rakenteita purettaessa tulee huomioida henkilökoh-

tainen suojaus (katso analyysivastaus sivu 3).

Luokan C 13 lattian muovimaton alla havaittiin vanha vinyyli-

laatta, jonka alla oli musta liima, joka näytteen tuloksen perus-

teella sisältää asbestia. Rakenteeseen sitoutuneena ollessaan 

asbesti ei aiheuta haittaa.

Koska kyseessä on luokka, jonka käyttäjät ovat raportoineet 

oireilevansa ja lattian päällekkäiset päällysteet sisältävät riskin



alemman päällysteen kemiallisesta hajoamisesta tulisi lattian 

päällysteet purkaa ja uusia.Purkutyö tulee tehdä asbestipurku-

työn ohjeita noudattaen.

Kellarissa olevan asehuoneen lattian avauksessa todettiin ra-

kenteen olevan läpi asti betonia. Lattia oli pinnastaan pintakos-

teudenosoittimella tarkastellen kostea, ja laatan alla tuli vas-

taan vesi. Rakenteessa ei ole mikrobivaurioitumiselle herkkää 

materiaalia, mutta kaikki lattialla säilytettävät vaurioherkät 

materiaalit ovat riskissä vaurioitua. Tästä syystä tilaan ei tulisi 

varastoida mitään vaurioherkkää tavaraa. Tilanteen korjaami-

nen rakenteessa on myös haastavaa, koska rakennus on perus-

tettu puupaalujen varaan.

Lukion alakerrassa tehtiin rakenneavaus luokan B 5 lattiaan ja 

kerättiin kuitunäyte yläkerran katon alaslaskun päältä.

Alakerran lattian rakenneavauksessa ei havaittu viitteitä vauri-

oista, eikä pintakosteudenosoittimella tehdyssä tarkastelussa 

havaittu kohonnutta kosteutta.

Yläkerran katon alaslaskun päältä kerätty kuitunäyte osoittaa 

kuituja olevan, mutta ei kerro todellisuutta sisäilmassa. Näyt-

teenottoalueella todettiin katon alaslaskun päällä vanhaa eris-

tettä, joka on toiminut aiemmin akustolevynä. Tästä syystä kui-

tunäyte olisi syytä uusia ohjeen mukaan ja päättää jatkotoimis-

ta tulosten perusteella.

Keskuskoulun A-osassa tehtiin rakenneavaukset luokan 6 A ja 

liikuntasalin varaston lattioihin.

A-osan luokan 6 ja liikuntasalin varaston lattioiden avauksissa 

ei havaittu viitteitä vaurioista, eikä kohonnutta kosteutta. Mo-

lemmat lattiat on avattu ja uusittu aiemmin.



Kirkonkylän koulun englanninluokassa tehtiin ulkovuorauksen 

taakse ulottuva rakenneavaus ulkoseinään.

Englannin luokan ulkoseinään tehdyssä rakenneavauksessa ei 

havaittu viitteitä vauriosta tai kohonnutta kosteutta. Avaus ei 

tuonut lisätietoa tilan käyttäjien kokemiin oireisiin. Tilassa tu-

lisikin harkita lattiarakenteen avaamista ja seinän lattian si-

sään jäävän alaosan tutkimista mahdollisena oireilun aiheut-

tajana. Lisäksi tulisi selvittää kellarin tilanne ja mahdolliset il-

mareitit kellarista luokkaan. 

Jatkotoimet Lisätutkimuksen ja näytteiden oton perusteella tulisi kohteessa 

suorittaa seuraavat lisätoimet.

Luokasta C 2 tulee kerätä ilmasta PAH-näyte, mikäli ilmassa 

havaitaan poikkeavaa mahdollisesti PAH-yhdisteisiin viittaa-

vaa hajua.

Käyttäjien oireilun ja päällysteiden aiheuttaman riskin vuoksi

tulisi luokan C 13 lattian päällyste uusia. Purkutyö tulee suorit-

taa asbestityönä asbestipurkutyön ohjeita noudattaen.

A-osan kuitunäytteet tulisi uusia ohjeen mukaan.

Muutaman kuukauden kuluttua tekeillään olevien remonttien 

valmistumisesta tulisi suorittaa uusi käyttäjäkysely.

Kirkonkylän koulun englannin luokan sisäilmahaitan selvitystä 

tulisi jatkaa avaamalla lattian rakennetta siten, että päästään 

tutkimaan seinien lattian sisään jäävät alaosat.

Raportissa mainitsemattomien yksittäisten luokkien tai tilojen 

tutkimista jatketaan tilakohtaisesti tarpeen mukaan.

Kohteissa on suoritettu nyt tehdyn jatkotutkimuksen jälkeen 

myös homekoirakartoituksen näyttöjen pistokoeluontoinen tut-

kimus avaamalla pintarakenteita koiran merkitsemiltä alueilta. 

Näistä tuloksista raportoidaan erikseen. Lisäksi koko tutkimuk-



sesta ja sen aikana tehdyistä havainnoista tullaan tekemään ti-

laajalle lopuksi yhteenveto kaikkien tulosten valmistuttua.

Vaasassa 1.3.2017 Jukka Harju

Liitteet Mikrobianalyysien tulokset

PAH-analyysin tulos

asbestianalyysin tulos

VOC-analyysin tulos

Pintapölynäytteen analyysivastaus
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