
      Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi 

  Lukio / keskuskoulu

Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: -

Keskuskoulu

ja Lukio Laihia Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta

Tilavuus: -

Kerrosluku: 3 / 2

Tarkastuksen tilaaja:

Laihian kunta tekninen toimi

Jari Mansikka-aho

Laihiantie 50

66400 Laihia

Tutkimuspäivä: 27.2.2017

Tutkija: Jukka Harju

   Aa tutkijat

   Varisselänkatu 21 A

   65200 Vaasa

   Puh.0400-666367

Tutkimuksen syy: Sisäilmaselvityksen jatko liittyen homekoiran merkintöihin.

Rajaukset kohteessa: Tarkastuksessa / tutkimuksessa avattiin pistokoeluontoisesti homekoi-

ran merkitsemiä alueita Keskuskoulun ja Lukion tiloissa. Tilaaja jatkoi samoja toimia vielä 

Kirkonkylän koulun tiloissa.

Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet: Rakenteiden pintakosteuksia arvioitiin Trotec T 2000 

yhdistelmämittarin ja Trotec TS 300 pinta-anturin avulla. Anturit kalibroitu 10/16, kalibroitu-

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



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

muksille, jotka aloitettiin 12.12.2016 homekoirakartoituksella, jatkettiin 14.12.2016 sisäil-

masta tehdyillä mittauksilla ja 19.1.2017 tehdyillä rakenneavauksilla sekä ilmasta ja pinnoilta 

kerätyillä näytteillä.  

Käyttäjien tekemät havainnot: Tutkimuksiin ryhdyttiin käyttäjien kohteissa kokemien eri-

laisten oireiden vuoksi.

Yhteenveto: Tutkimuksen tavoita on selvittää homekoiran merkintöjä pistokoeluontoisesti 

Keskuskoulun ja Lukion tiloissa. Tutkimuksessa keskityttiin eniten näyttöjä keränneisiin lat-

tioiden ja seinien rajapintoihin sekä kynnysten aluille. Aiemmassa 19.1.17 tehdyssä tutkimuk-

sessa avattiin rakenteita syvemmälle ja nyt tehdyssä tutkimuksessa keskityttiin pintarakentei-

den avauksiin.

Tarkastusmenettylystä: 

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. päällysteiden ja pin-

tarakenteiden avaukset. Näiden tarkoituksena oli homekoiran merkintöjen 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. Vä-

häistä kohonnutta kosteutta havaittiin Lukion ensimmäisen kerroksen luokkien pilarien juu-

rissa muovisten jalkalistojen takana. Kosteus oli paikoissa joita koira oli merkinnyt.

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

Rakenneavaukset Lukio

Alakerta

Luokka B 1 Luokassa avattiin muoviset jalkalistat kahden ulkoseinällä ole-

van koiran merkitsemän pilarin alaosasta.

Pilarien alaosien kosteuden todettiin olevan osin kuivan ja kos-

tean rajamailla (64-85). Poikkeavaa hajua tai muita viitteitä 

vauroista ei havaittu. Jalkalistojen takana havaittiin myös pieni

määrä pölyä ja hiekkaa. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Luokka B 5 Luokassa B 5 avattiin muoviset jalkalistat kahden ulkoseinällä- 

ja yhden väliseinällä olevan koiran merkitsemän pilarin alaosis-

ta. 



Pilarien alaosat jalkalistojen takana (3,5 cm) olivat kuivia / 

kosteita 64-105). Jalkalistojen takana ei havaittu pölyä, hiekkaa

tai muita viitteitä vaurioista. Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met.

Yläkerta

Luokka B 7 Luokasta B 7 avattiin koiran merkitsemä kynnys luokan ja va-

raston välisen oven alta. Koiran muut näytöt putkiläpivientien 

kohdalla, josta avattiin läpiviennin peitelevy.

Kynnyksen alla todettiin olevan runsaasti hiekka, pölyä sekä 

jälkiä siivousvesistä. Rakenteet olivat kuivia tarkastuksen aika-

na.

Putkiläpiviennin peitelevyn alla todettiin olevan hiekkaa ja pö-

lyä. Rakenteet olivat kuivia tarkastuksen aikana. Katso johto-

päätökset ja jatkotoimet.

Kanslia Kansliasta avattiin koiran merkitsemä kynnys.

Kynnyksen alla todettiin olevan hiekkaa, pölyä ja jälkiä siivous-

vesistä. Rakenne oli kuiva tarkastushetkellä. Poikkeavaa hajua  

tai muita viitteitä vaurioista ei havaittu. Katso johtopäätökset 

ja jatkotoimet.

Rakenneavaukset Kes-

kuskoulu

Alakerta A-osa

Luokka A 1 Luokasta avattiin koiran merkitsemät kynnys, jalkalista ja pila-

rin alaosa.



Avauksissa ei havaittu kohonnutta kosteutta, poikkeavaa hajua 

tai muitakaan viitteitä vaurioista. Katso johtopäätökset ja jat-

kotoimet.

Yläkerta A-osa

Luokka A 20 Luokassa avattiin koiran merkitsemä välioven kynnys.

Kynnyksen alla havaittiin pölyä ja hiekkaa. Kohonnutta koste-

utta, poikkeavaa hajua tai muita viitteitä vaurioista ei havaittu. 

Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Terv.hoitaja wc Terveydenhoitajan eteistilan wc:ssä avattiin koiran merkitsemä 

kynnys.

Kynnyksen alla todettiin olevan pölyä, hiekkaa ja jälkiä siivous-

vesistä. Kohonnutta kosteutta, poikkeavaa hajua tai muita viit-

teitä vaurioista ei havaittu. Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met.

Naisten ja miesten

pesutilat Naisten ja miesten pesutiloissa tarkastettiin koiran merkitsemiä 

suihkujen alueita.

Suihkutiloissa ei havaittu kohonnutta kosteutta, poikkeavaa ha-

jua tai muitakaan viitteitä vaurioista. Pesutiloissa yleisiä koi-

ran merkitsemiä alueita ovat juuri suihkutilat. Koiran merkin-

nät tiloissa johtuvat todennäköisimmin lattioihin ja seinien ala-

osiin kertyvästä ohuesta kerroksesta, joka muodostuu ihmisestä 

irtoavasta hilseestä ja rasvasta sekä pesuainejäämistä. Myös ti-

lojen lattiakaivot koira merkitsee lähes aina.

Luokka A 24 kuvaamat. Luokan varastossa tehtiin aistinvarainen tarkastus.



Varastossa ei havaittu kohonnutta kosteutta, poikkeavaa hajua 

tai muitakaan viitteitä vaurioista. Tilassa oli tarkastushetkellä 

avoin säkki sellueristettä. Mikäli tällaisia tuotteita varastoidaan

sisällä tulisi ne säilyttää tiiviisti suljetussa pakkauksessa tuot-

teesta mahdollisesti irtoavan pölyn ja muun epäpuhtauden vu-

oksi.

Luokka A 23 Luokassa avattiin varastoon johtavan oven kynnys.

Kynnyksen alla ei havaittu kohonnutta kosteutta, poikkeavaa 

hajua tai muitakaan viitteitä vaurioista.

Kynnyksen alla oli näkyvissä musta liima, joka todennäköisesti 

sisältää asbestia. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Johtopäätökset Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään koiran merkintöjä pin-

tarakenteissa.

Valtaosa koirien merkinnöistä sijaitsi pilarien alaosissa, kyn-

nyksissä ja jalkalistojen alueilla. Tästä syystä päätettiin kysei-

sillä alueilla avata päällysteitä pistokoeluontoisesti eri puolilta 

rakennusta. Avausten tavoitteena oli selvittää koiran merkintö-

jen lähteitä. Avauksia tehtiin sekä ala- että yläkertojen tiloissa. 

Naisten ja miesten pukuhuoneiden pesutiloissa tehtiin aistinva-

rainen tarkastus koiran merkitsemillä alueilla.

Pilarien alaosien avauksissa havaittiin paikoin lievästi koholla 

olevaa kosteutta jalkalistan takana olevassa osassa. Kosteuden 

syynä on maapohjasta nouseva kosteus, joka tiivistyy muovisen 

jalkalistan taakse. Kohonnut kosteus saattaa vaurioittaa jalka-

listan takana olevaa liimaa ja maalia.

Jalkalistojen takana havaittiin myös pölyä ja hiekkaa,  joka on 

todennäköisesti ainakin osaltaan koiran merkintöjen taustalla. 

Alakertojen osalta alapohjan tutkimusta jatketaan.

Kynnysten alla havaittiin avauksissa pölyä, hiekkaa ja jälkiä 

siivousvesistä. Kohonnutta kosteutta, poikkeavaa hajua tai mui-



ta viitteitä vaurioista ei havaittu. Koiran näyttöjen taustalla on-

kin todennäköisesti kynnysten alla havaittu pöly, hiekka ja sii-

vousvedet.

Luokan A 23 välioven kynnyksen alla havaittiin näkyvissä mus-

ta liima, joka todennäköisesti sisältää asbestia. Tilassa tulee 

selvittää onko uuden päällysteen alla vanha. Mikäli päällysteitä

on kaksi päällekkäin on syytä suorittaa VOC- mittaus alemman 

päällysteen mahdollisen kemiallisen hajoamisen selvittämiseksi 

tai poistaa ja uusia päällysteet.

Mikäli päällysteitä on vain yksi tulee näkyvä liima kapseloida 

ja merkitä koulun virallisiin asiakirjoihin tilan lattian vanhan 

liiman sisältävän todennäköisesti asbestia.

Alapohjien ja yksittäisten tilojen tutkimukset jatkuvat oireky-

selyn tulosten perusteella.

Jatkotoimet Tutkimukset alapohjien ja yksittäisten luokkien osalta jatkuvat 

oirekyselyn tulosten perusteella. 

Vaasassa 8.3.2017 Jukka Harju

Liitteet Valokuvat kohteesta 



Avattu pilarin alaosa luokka B 5                         Läpivienti suojatulpan alta luokka B 7

Avattu kynnys luokka B 7     Avattu kynnys



Jälkiä siivousvedestä kynnyksen alla     Musta liima kynnyksen alla 
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