
     Ilmanäytteet Keskuskoulu Laihia

Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: -

Keskuskoulu Rakennusala:  - Käyttötarkoitus: koulu

Länsitie 62 Tilavuus: -

66400 Laihia Kerrosluku: 2

Näytteenoton tilaaja:

Laihian kunta tekninen toimi, Jari Mansikka-aho

Laihiantie 50

66400 Laihia

Näytteenottopäivä: 27.3.2017

Tutkija: Jukka Harju

   Aa tutkijat

   Varisselänkatu 21 A

   65200 Vaasa

   Puh.0400-666367

Näytteenoton syy: Seurantamittaus

Rajaukset kohteessa: Käynti rajattiin kahden ilmanäytteen ottoon sisätiloista (liikuntasali ja 

luokka A 1) sekä vertailunäytteen ottoon ulkoa.

Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet: Ilman kosteutta ja lämpötilaa mitattiin Trotec T 2000 

mittarin ja Trotec TS 240 porareikäanturin avulla, anturit kalibroitu 10/16, kalibroitujen mitta-

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

Tarkastushetken sää: Ilman RH 72,4 %ulkona lämpötilassa + 4 ºC, sisällä RH 26,1 % läm-

pötilassa 20,5 ºC.



Yhteenveto: Näytteet kerättiin tiloista aiemmin kerättyjen näytteiden seurantanäytteinä. Ai-

emmat näytteet kerättiin tiloista liikuntasalin saneerauksen loppuvaiheessa ennen siivousta. 

Nyt kerättyjen näytteiden tarkoituksena oli selvittää korjausten jälkeisen siivouksen onnistu-

mista. Koska kevät oli edennyt jo pitkälle, maa oli sulana ja ilman lämpötila päivisin plussan 

puolella jouduttiin ulkoa keräämään seurantanäyte, johon sisänäytteiden tuloksia verrataan.

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.

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.

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.

Ilmanäytteet mikrobi

Näyte 1 Näyte kerättiin liikuntasalista pöydän päältä.

Näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavaa Streptomyces 

lajkiketta 150 pmy/m³ viite-arvon ollessa 5 pmy/m³. Katso joh-

topäätökset ja jatkotoimet.

Näyte 2 Näyte kerättiin luokasta A 1 pulpetin päältä.

Näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavaa Streptomyces 

lajiketta 30 pmy/m³ viite-arvon ollessa 5 pmy/m³. Katso johto-

päätökset ja jatkotoimet.

Näyte 3 Näyte kerättiin ulkoa vertailunäytteenä. Koska näytteenottohet-

kellä satoi näyte kerättiin katoksen alta pulpetin päältä.

Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavaa lajistoa.

Johtopäätökset Näytteet kerättiin jälkiseurantana 14.12.2016 kerätyille näytteil-

le. Näytteiden tarkoituksena oli todentaa siivouksen onnistumis-

ta korjauksen jälkeen.

Näytteiden tulosten perusteella siivous tiloissa tulee uusia. Sii-

vous suoritetaan pölyttömäksi siivouksen ohjeita noudattaen. 

Jatkotoimet Tilojen ilmanvaihtokanavat tulee nuohota ja desinfioida ennen 

pölyttömäksi siivousta.

Siivous suoritetaan ilmanvaihtokanavien nuohouksen ja desinfi-

oinnin jälkeen. Siivouksessa noudatetaan pölyttömäksi siivouk-



sen ohjeita. Pölyttömäksi siivouksen jälkeen kohteessa pidetään 

yllä tehostettua siivousta 1,5-2 kk.

Siivousjaksojen jälkeen suoritetaan uusi näyttenotto siivouksen 

onnistumisen varmistamiseksi.

Vaasassa 20.4.2017 Jukka Harju

Liitteet Ilmanäytteen mikrobianalyysi 
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