
   Lisätutkimus ja materiaalinäytteiden otto 6-21.4.2017

Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: -

Keskusk., Lukio ja Kir-

konkylän koulu Rakennusala:  - Käyttötarkoitus: Koulu

Tilavuus: -

Kerrosluku: -

Tarkastuksen tilaaja:

Laihian kunta tekninen toimi, Jari Mansikka-aho

Laihiantie 50

66400 Laihia

Tutkimuspäivä: 6-21.4.2017

Tutkija: Jukka Harju

   Aa tutkijat

   Varisselänkatu 21 A

   65200 Vaasa

   Puh.0400-666367

Tutkimuksen syy: Lisätutkimus

Rajaukset kohteessa: Tutkimus rajattiin keskuskoulun, lukion ja kirkonkylän tiloissa alapoh-

jan ja seinien alaosien osittaiseen tutkimukseen ja näytteiden ottoon.

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: Tutkimukset toimivat lisätutkimuksina 17.10.2017 kou-

luissa alkaneille tutkimuksille. 



Yhteenveto:                   Lisätutkimuksessa keskityttiin alapohjarakenteiden ja seinien a-

laosien tutkimiseen ja materiaalinäytteiden ottoon. 

Rakennuksissa on aeimmin tehty mm. homekoirakartoitukset, 

aistinvaraista tarkastelua, ilmasta tehtyjä mittauksia (VOC, al-

dehydi, PAH, ammoniakki ja mikrobit), pinnoilta kerättyjä nä-

ytteitä (kuitu ja pintapöly) sekä materiaalinäytteiden keräystä. 

Tarkastusten, tutkimusten ja näytteiden keräyksen tarkoituksena

on ollut käyttäjien kokemien oireiden sekä mahdollisten sisäil-

mahaittojen selvittäminen rakennuksista.

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. lattia- ja seinäraken-

teiden avaukset sekä materiaalinäytteiden otto. Näiden tarkoitus oli mahdollisten vaurioiden 

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: Kohonnutta kosteutta havaittiin Keskuskoulun luokan A 1 lattian eristetilas-

sa ja Kirkonkylän koulun huoltokuiluissa ja vanhassa wc-tilassa.

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 6.4.2017 Avauksia varten tehdyissä timanttiporauksissa käytettiin apuna 

vettä, joten kosteuden tarkastelua ei voitu tehdä. 

Tiloista A 4 ja A 1 kerättiin vertailunäytteet kuivana poratuista 

reiistä 7.4.2017. Syynä oli selvittää porausveden mahdollinen 

vaikutus näytteisiin.

Luokka A 4 Ulkoseinän lähelle opettajanpöydän viereen tehtiin lattiaan ti-

manttiporaamalla rakenneavaus, josta tarkastettiin rakenne ja 

kerättiin materiaalinäyte.

Rakenne oli päältäpäin lukien seuraava. Muovimatto, betoni 

noin 12 cm, rakennusmuovi, eriste 5 cm, pikieriste ja pohjalaat-

ta. 

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.

Luokka A 23 Luokan lattiaan tehtiin timanttiporaamalla rakenneavaus, josta 

tarkastettiin rakenne ja kerättiin materiaalinäyte.

Rakenne oli päältäpäin lukien seuraava. Muovimatto, betoni 

noin 5 cm, eriste 2 cm ja pohjalaatta. Avauksessa nähtävissä 



kaksi vesiputkea (musta rauta), jotka olivat menneet poraukses-

sa lähes puhki. Rakenteessa olevat vesiputket tulee korjata en-

nen rakenneavauksen sulkemista

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.

Luokka A 1 Lattiaan ja seinään rakenneavaukset, joista tarkastettiin raken-

teet ja kerättiin materiaalinäytteet. Lattian avaus tehtiin maa-

pohjaan saakka.

Lattian avauksessa rakenne oli päältäpäin lukien seuraava. 

Muovimatto, betoni noin 8 cm, rakennusmuovi, eriste noin 8 

cm, pikieriste noin 2 cm, pohjalaatta noin 15 cm ja rakennus-

muovi. Koska avaus tehtiin pohjalaatan läpi päästiin tarkaste-

lemaan myös laatan alusta. Maapohja laatan alla oli vajonnut 

noin 50-80 cm. Avauksesta tähystettiin endoskoopilla maapoh-

jaa ja sokkelin taustaa. Tähystyksessä ei laatan alla tai sokkelin

taustassa havaittu rakennusjätettä tai muottilautaa. 

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.

Ulkoseinään tehdyssä avauksessa seinän rakenne oli seuraava. 

Maalattu rappaus noin 1 cm, reikätiili 13 cm, eriste noin 15 cm,

tuuletusrako noin 2 cm ja ulkovuoraus. Ulkovuoraustiilen taka-

na runsaasti laastipurseita.

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.

Luokka A 9 tekn.käsit. Lattiaan tehtiin timanttiporaamalla rakenneavaus pohjalaattaan 

saakka. Avauksesta tarkastettiin rakenne, ja kerättiin materiaali-

näyte.

Laatan rakenne päältäpäin lukien oli seuraava. Vesivaneri noin

1,5 cm, betonilaatta noin 10 cm, rakennusmuovi, eriste noin 10 

cm, pikieristys ja pohjalaatta.

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.



Luokka A 8 musiikki Lattiaan ulkoseinän lähelle tehtiin timanttiporaamalla rakenne-

avaus, josta tarkastettiin rakenne.

Lattian rakenne päältäpäin lukien oli seuraava. Muovimatto, 

betonilaatta noin 5 cm, styrox eriste, sora noin 9 cm ja pohja-

laatta. Avauksessa todettiin, että lattia on avattu ja korjattu ai-

emmin ja tästä syystä näytettä ei kerätty.

Luokka A 7 Luokan lattiaan ja seinään tehtiin timanttiporaamalla avaus. A-

vauksista tarkastettiin rakenteet ja seinän avauksesta kerättiin 

materiaalinäyte.

Lattian rakenne päältäpäin lukien oli seuraava. Muovimatto, 

betoni noin 6,5 cm, styrox eriste 10 cm, tasaushiekka ja pohja-

laatta. Avauksessa todettiin,että lattia on avattu ja korjattu ai-

emmin, ja tästä syystä näytettä ei kerätty.

Seinän rakenne sisältäpäin lukien oli seuraava. Maalattu rap-

paus noin 1 cm, tiili 13 cm, eriste 15 cm, tuuletusrako noin 4-5 

cm ja ulkovuoraustiili.

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.

Lukio

Luokka B 6 Luokan lattiaan ja ulkoseinään tehtiin rakenneavaukset, joista 

tarkastettiin rakenteet ja kerättiin materiaalinäytteet.

Lattian avauksessa rakenne oli päältäpäin lukien seuraava. 

Muovimatto, betonilaatta noin 25 cm, rakennusmuovi, styrox 

eriste 15 cm ja hiekka.

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.



Ulkoseinään tehdyssä avauksessa rakenne oli sisältäpäin lukien

seuraava. Maalattu rappaus noin 1 cm, tiili 15 cm, eriste13 cm,

tuuletusrako ja ulkovuoraus.

Rakenteesta kerätyssä näytteessä oli vahva viite vauriosta. Kat-

so johtopäätökset ja jatkotoimet.

Keskuskoulu 7.4.2017 Koska aiemmat poraukset oli tehty veden kanssa päätettiin teh-

dä kaksi avausta lisää ja suorittaa poraus kuivana. Uusista ava-

uksista kerättiin vertailunäytteet, jolloin saatiin selvitettyä ve-

den mahdollinen vaikutus edellisiin samoista tiloista kerättyihin

näytteisiin.

Luokka A 4 Luokan lattiaan tehtiin kuivaporaamalla avaus, josta kerättiin 

vertailunäyte ja tarkasteltiin pohjalaatan kosteutta pintakosteu-

denosoittimen avulla.

Avauksessa todettiin lattian rakenteen olevan sama kuin aiem-

massa samaan tilaan tehdyssä avauksessa. Pohjalaatan pinta 

oli pintakosteudenosoittimella tarkastellen 62-65 kuiva.

Avauksesta kerätyssä näytteessä ei ollut viitettä vauriosta.

Luokka A 1 Luokan lattiaan tehtiin kuivaporaamalla uusi avaus, josta kerät-

tiin vertailunäyte ja tarkasteltiin pohjalaatan pinnan kosteutta 

pintakosteudenosoittimen avulla.

Avauksessa todettiin lattian rakenteen olevan sama kuin aiem-

massa samaan tilaan tehdyssä avauksessa. Pohjalaatan pinta 

oli pintakosteudenosoittimella tarkastellen 92-102 kostea.

Avauksesta kerätyssä näytteessä oli vahva viite vauriosta. Kat-

so johtopäätökset ja jatkotoimet.

Kirkonkylän koulu 7-21.4.2017



Luokka 1 Luokan 1 lattiaan tehtiin rakenneavaus, josta tarkastettiin raken-

ne.

Avauksessa todettiin, että lattiassa ei ole eristettä ja lattian alla

on huoltokuilu jonka korkeus on noin 70 cm. Kuilussa oli näh-

tävissä sokkelin tausta. Kuilun pohjaan ja seinämiin oli tehty 

pikisively, joka haisi voimakkaasti kuilussa käytäessä. Kuilussa 

oli myös jonkin verran rakennusjätettä ja vanhaa muottilautaa 

kuilun seinämissä. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Luokka 2 Luokan lattiaan tehtiin timanttiporaamalla rakenneavaus, josta 

oli tarkoitus tarkastaa rakenne. Lattiassa oli myös huoltoluukku 

alla olevaan huoltokuiluun. Huoltoluukku avattiin alapuolisen 

tilan tarkastamiseksi.

Timanttiporaus osui ilmeisesti väliseinän kohtaan, koska pora-

usta ei saatu ulottumaan läpi asti.

Huoltoluukun alla todettiin jatkuvan saman huoltokanavan ku-

in luokan yksi alla. Kuilun tarkastuksessa havaittiin kuilujen 

kulkevan pitkittäissuunnassa luokkien 1 ja 2 alla ja jatkuvan 

toiselle puolelle luokkien välisen käytävän alle. Kuilussa ha-

vaittiin roskaa, rakennusjätettä ja muottilautaa. Kuilun ulkosei-

nällä (perusmuuri) havaittiin runsaasti suolahärmettä, joka 

johtui kosteuden tunkeutumisesta ulkoa huoltokuiluun. Kuilun 

lattiassa ja seinissä havaittiin sama pikieriste kuin luokan yksi 

avauksessa. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Luokka 3 Luokassa kolme lattiassa oleva huoltoluukku avattiin ja sen alla 

oleva vanha wc-tila tarkastettiin.

Luokan alla olevassa wc-tilassa todettiin tilan olevan lähes al-

kuperäisessä kunnossa. Tiloista oli poistettu wc-istuimet sekä 

lavuaarit ja viemärin päät oli tukittu. Vanhat havaitut painovoi-

maisen ilmanvaihdon kanavien päät oli tukittu. Muuten tilat oli-



vat alkuperäisessä kunnossa (maalit, laatoitukset ja pikieristyk-

set pintojen alla). Ulkoseinällä oli kaksi isoa putkea  joista toi-

nen oli tukittu, mutta toisesta kävi kova ilmavirtaus sisään päin.

Wc:n takahuoneesta oli suora yhteys huoltokuiluihin joista on 

läpivientejä luokkatiloihin. Oikeanpuoleisen kuilun alussa ha-

vaittiin tulppaamaton viemäriputki. Huoltokuiluissa havaittiin 

runsaasti pölyä ja rakennusjätettä.

Luokasta alas menevän huoltoluukun kohdalla oli vanha pans-

sarilasinen ikkuna, jonka lasi oli rikki ja ikkunasta näkyi ilma-

raon takana ilmeisesti uutta väliseinää. Katso johtopäätökset 

ja jatkotoimet.

Alakerran käytävä Alakerran käytävässä todettiin olevan huoltoluukku samaan 

huoltokuiluun kuin luokkien 1 ja 2 alla.

Tekstiilityön varasto Tekstiilityön varastossa todettiin lattiassa olevan puristekivilaa-

tan, joten tila on ilmeisesti saneerattu aiemmin. Tilaaja selvittää 

remontin vaiheet ja tarvittaessa lattiaan timantilla avaus lattian 

rakenteen tarkastamiseksi.

Kellari Kellarissa suoritettiin aistinvarainen tarkastus.

Kellarin aistinvaraisessa tarkastuksessa todettiin luokkien yksi, 

kaksi ja kolme havaittujen huoltokuilujen jatkuvan kellarin van-

haan pannuhuoneeseen saakka. Huoltokuilussa havaittiin pah-

via, roskaa ja rakennusjätettä. Kuilun seinämissä havaittiin my-

ös kosteuden aiheuttamaa suolahärmettä. 

Muissa kellarin tiloissa todettiin myös olevan roskaa, vanhoja 

mattoja ja muuta poisheitettävää materiaalia. Kellarin lattiat 

olivat tarkastetuilta osin kuivat. Osassa tiloista havaittiin van-

hoja painovoimaisen tuuletuksen aikaisia hormeja, joita ei oltu 

tulpattu. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.



Kirjasto Kirjaston aistinvaraisessa tarkastuksessa todettiin tilan olevan 

todennäköisesti aiemmin korjattu. Tilaaja tarkastaa tiedon ja ti-

lan lattiaan tehdään tarvittaessa rakenneavaus tiedon varmista-

miseksi. Tilasta kerätään kuitunäyte.

Englannin luokka Englannin luokan lattiaan tehtiin rakenneavaus, josta todettiin 

tilan saneeratun aiemmin. Avauksesta nousi sahatun puun haju. 

Aistinvaraisia viitteitä vaurioista ei havaittu. Tilasta kerätään 

kuitunäyte.

Ullakko Ullakolla tehtiin aistinvarainen tarkastus.

Tarkastuksessa havaittiin, että ullakon eriste on vaihdettu pu-

hallusvillaan. Alkuperäinen eriste ollut todennäköisesti kutte-

rinlastua tms.

Ullakon käyntiovet rappukäytäviin eivät ole tiiviitä.

Ullakolla oli ilmeisesti vanha käytöstä poistettu tuloilmakoje 

jossa avoin putken pää ullakolle. Tilaaja selvittää.

IV-konehuoneessa havaittiin avoin suodatinpaketti ja yksi uusi 

suodatin oli lattialla.

Johtopäätökset Lisätutkimuksen aikana avattiin seinä- ja lattiarakenteita Kes-

kuskoulun A-osassa, Lukion puolella ja Kirkonkylän koulun ti-

loissa. Lisäksi tehtiin aistinvaraista tarkastelua ja kerättiin mate-

riaalinäytteitä. Osa lattian avauksista tehtiin pohjalaatan pintaan

ja osa maapohjaan saakka. Avausten tarkoituksena oli saada tie-

toa lattioiden rakenteesta ja kosteudesta sekä maapohjan koos-

tumuksesta ja mahdollisista epäpuhtauksista (rakennusjäte, mu-

ottilaudat ym.) maapohjassa.

Keskuskoulun A-osassa tehtiin lattioihin yhteensä kuusi + kaksi

rakenneavausta ja seiniin kaksi. Lattioihin tehdyt jälkimmäiset 

kaksi avausta ja niistä kerätyt materiaalinäytteet toimivat vertai-



lunäytteinä edellisenä päivänä poratuille ja kerätyille näytteille 

samoista luokista. 

Lukion puolella tehtiin luokan B 6 lattiaan ja seinään rakenne-

avaus, josta tarkastettiin rakenne ja kerättiin materiaalinäyte.

Kirkonkylän koululla tarkastus / tutkimus tehtiin 7.4.2017- 

21.4.2017.

Rakenneavauksia lattioihin tehtiin yhteensä kolme kappaletta. 

Lisäksi avattiin alakerran luokissa 2 ja 3 olevat huoltoluukut ja 

käytiin alla olevassa huoltokuilussa ja vanhassa wc-tilassa teke-

mässä aistinvarainen tarkastus. Aistinvarainen tarkastus suori-

tettiin myös ullakolla, kellarissa, kirjastossa ja tekstiilityön va-

raston tilassa.

Keskuskoulun A-osassa tehdyissä rakenteiden avauksissa ja 

materiaalinäytteiden otossa havaittiin kohonnutta kosteutta ja 

mikrobivaurio luokan A 1 lattiassa. Vaurion syynä on pohja-

laatassa havaittu kosteus, jonka syy tulee selvittää ja vaurio 

korjata.

Luokkien A 8 ja A 7 avauksissa todettiin lattiat korjatun aiem-

min.

Maapohjaan asti tehdyissä avauksissa todettiin maapohjan 

rakennuksen alla vajonneen enimmillään noin 70-80 cm, joten 

aiemmin maavaraisena olleet laatat eivät ole enää tutkituissa 

tiloissa kosketuksissa maapohjan kanssa.

Kellariholvien ja rakenneavausten kautta alapohjaa tutkittaessa

ei tiloissa havaittu rakennusjätettä tai muottilautaa. Tiloista ei 

myöskään havaittu nousevan poikkeavaa hajua.

Lukion puolella luokan seinän rakenneavauksesta kerätyssä 

materiaalinäytteessä todettiin vahva viite vauriosta. Vaurion 

syy ei selvinnyt tutkimuksessa. Syynä saattaa olla ikkunan liitty-



män vuoto rakenteeseen. Vaurion syy tulee selvittää ja vaurio 

korjata.

Kirkonkylän koulun tarkastuksissa / tutkimuksissa havaittiin a-

lakerran luokkien alla kulkevissa huoltokuiluissa roskaa, ra-

kennusjätettä, vanhaa muottilautaa ja kosteutta. Kuilujen sei-

nämissä ja lattiassa oli pikieriste. Luokan 3 alla on vanhat käy-

töstä poistetut wc-tilat joissa on alkuperäiset päällysteet ja pin-

noitteet. Wc-tilassa havaittiin myös yksi tulppaamaton vanha 

viemäriputken pää. Huoltokuilut jatkuvat myös koulun kellarin 

pannuhuoneeseen.

Huoltokuiluissa havaittu roska, rakennusjäte ja vanhat muotti-

laudat saattavat kosteuden vaikutuksesta vaurioitua ja niistä 

saattaa kulkeutua epäpuhtauksia koulun sisätiloihin läpivienti-

en kautta. Tästä syystä kuilut tulisi tarkastaa, puhdistaa ja ka-

ikki läpiviennit yllä oleviin tiloihin tiivistää huolellisesti. Myös 

kuilujen seinämissä ja lattiassa havaitun pikieristeen mahdolli-

set päästöt voivat tuottaa kaasumaisia epäpuhtauksia sisäil-

maan. 

Mikäli kuilujen puhdistuksen ja läpivientien tiivistyksen jälkeen 

alakerran tiloissa havaitaan poikkeavaa kemiallista hajua tulee

pikieristeen koostumus selvittää näyttein ja laatia jatkotoimet 

saatujen tulosten perusteella.

Tekstiilityön varaston saneerauksen vaiheet ja ullakolla havai-

tun vanhan ilmanvaihtokojeen mahdollisen toiminnan tilaaja 

selvittää. Ilmanvaihdon konehuoneessa havaitut avoimessa laa-

tikossa ja lattialla olleet uudet suodattimet  ovat likaantuneet 

eivätkä sovellu enää käyttöön. Huoltomiehen mukaan suodatti-

met eivät kuulu tilassa olleisiin koneisiin vaan ovat jääneet ti-

loihin vanhoista koneista.

Koska ilmanvaihdon konehuone sijaitsee ullakolla ja tilan eris-

teenä on puhallusvilla ei uusia suodattimia avoimissa pakkauk-

sissa saa säilyttää kyseisessä tilassa likaantumis- ja kuituriskin 

vuoksi.



Ullakon käyntiovet tulisi tiivistää korvausilman tulon estämi-

seksi ullakolta rappukäytäviin. Myös mahdolliset läpiviennit al-

laoleviin luokkatiloihin tulee tiivistää kuituriskin vuoksi. Alla 

olevista tiloista tullaan keräämään kuitunäytteet mahdollisen 

kuituriskin selvittämiseksi.

Kellarin aistinvaraisessa tarkastuksessa havaittiin kellarin ti-

loissa poisheitettävää pakkaus ym. jätettä ja vanhoja mattoja. 

Tilojen rakenteet olivat tarkastetuilta osin kuivia. Kellarissa 

havaittiin vanhoja painovoimaisen ilmanvaihdon aikaisia kana-

via joiden kautta saattaa kulkeutua korvausilmaa yllä oleviin 

luokkatiloihin. Tästä syystä kellari tulisi siivota ja poistaa ti-

loista kaikki turha materiaali. Lisäksi tulisi vanhat painovoi-

maisen ilmanvaihdon aikaiset kanavat tukkia korvausilman 

pääsyn estämiseksi yläkerran tiloihin

Jatkotoimet Jatkotoimina tulisi suorittaa raportissa aiemmin mainitut toi-

menpiteet ja korjaukset.

Kaikista tutkimuksen aikana tehdyistä  toimenpiteistä ja havain-

noista tullaan tekemään yhteenveto  tutkimusten valmistuttua.

Vaasassa 27.4.2017 Jukka Harju

Liitteet Mikrobianalyysien tulokset 
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