
Tarkastus / tutkimus Isonkylän koulu 13. 1 1 .2017

Kohde:

Koulu

Isonþläntie 20

66400 Laihia

Pinta-ala: -

Rakennusala: -

Tilavuus: -

Kerrosluku: 2 + kellari

Rakennusvuosi: -

Käyttötarkoitus: koulu

Tarkastuksen tilaaja:

Laihian kunta, tekninen toimi

Laihiantie 50

66400Laihia

Tutkimuspäivä: 13. I 1.2017

TutkÍja: Jukka Harju

Aa tutkijat

Varisselänkatu2l A

65200 Vaasa

Puh.0400-666367

Tutkimuksen syy: Epäily sisäilmahaitasta.

Rajaukset kohteessa: Kohteessa suoritettiin rajattu tarkastus / tutkimus luokan 5/6, opetta-

janhuoneen ja teknisen työn tilassa. Tarkastuksen / tutkimuksen aikana tehtiin kolme rakenne-

avausta ja kerättiin kaksi materiaalinäytettä.

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 lll17,
kalibroitujen mitta-päiden tarkkuus on *- 3 %0.........100 % RH.

Aikaisemmin tehdyt tutkimukset: -



Käyttäjien tekemät havainnot: -

Yhteenveto: Kohteessa suoritettiin rajattu aistinvarainen tarkastus / ¡rtkimus luokan 516, o-

pettajanhuoneen ja teknisen työn tilassa. Tarkastuksen / tutkimuksen yhteydessä tehtiin kolme

rakenneavausta ja kerättiin yksi pintapöynäyte ja kaksi materiaalinaytettlt. Tarkastetut tilat si-

jaitsivat toisessa kerroksessa (opettajanhuone), ensimmäisessä kerroksessa (luokka 516) ja

kellarissa (tekninen työ).

Tarkastusm enettylystä :

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydes-

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

sesti otettuihin valokuviin.

Kuntotarkastus on suoriteffu 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 n¿ikyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä

varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutoita.

Tarkastuksen yhteydessä tehtiin myös kuntotutkimustoimenpiteitä, mm. rakenteiden avaukset,

kosteuden tarkastelu rakenteiden sisältä sekä materiaalinäytteiden otto. Näiden tarkoitus oli

mahdollisten sisäilmahaittoj en tai vaurioiden selvittäminen.

Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti

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

netta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen

aj an kuluessa tarkastuksesta.



Mittaustulokset: Rakenteiden kosteuksia tarkasteltiin pintakosteudenosoittimen avulla. Ko-

honnutta kosteutta havaittiin teknisen työn tiloissa ulkoseinän alaosissa ja lattiassa päällysteen

alla.

Havainnot kohteessa ja toimenpide-ehdotukset

Nimike Havainnot

Raporttiin on kirj attu havainnot, j ohtopäätökset, toimenpide-eh-

dotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille.

Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole

koq'aussuunnitelma.

Johtopriritölrs et, toimenpide-ehdotulcs et s elai mahdolliset pe-

ru s te e t to imenp it e ill e on kirj o it et tu kurs iv o ituna.

Aistinvarainen tarkastus Tilojen aistinvaraisessa tarkastuksessa havaittiin seuraavaa.

Luokassa 5/6 korotettu puulattia, joka painunut seinän vierilta.

Koulun tiloissa vanhoja painovoimaisen ilmanvaihdon aikaisia

kanavia tulppaamatta.

Portaikon alla vanha komero johon ei pääsyä tarkastuksen aika-

na.

Portaikon ikkunan alla oleva patteri likainen.

Portaikossa aistittavissa heikko kemiallinen haju, jonka lähde ei

selvinnyt tarkastuksen aikana.

Teknisen työn tilassa lattia vuorattu vesivanerilla ja seinän vie-

rillä kosteus paikoin koholla seinän alaosassa.

Pintapölynäyte

Opettajien huone Opettaj ien huoneesta kerättiin pintapölynäyte kaapiston pààltá,.

Kaapiston pririkri kerdtty ndyte siscilsi tavanomaista huonepö-

lvd.

Rakenneavaukset ja ma-



teriaalinäytteiden otto

Luokka 5/6

Tekninen työ

Luokan lattiarakenteena oli korotettu puulattia. Lattiaan tehtiin

rakenneavaus rakenteen tutkimista varten. Lattia oli painunut

seinän vieriltä jonkin verran, jolloin seinän vierille asennettu

elastinen massa oli ratkennut.

Avaulcsessa todettiin lattiarakenteen olleen auki jo aiemmin jol-

loin lattian eristeet on todennrilcöisesti vaihdettu sellueristee-

seen. Lattian eristetilan pal<suus oli noin 25 cm, josta eristettd

oli noin 15 cm.

Betonilaatan pinta rakenteen alla oli pintakosteudenos oittimel-

la tarkastellen kuiva (48-53). Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met.

Teknisen työn luokka sijaitsi koulun kellaritilassa. Luokan lattia

oli vuorattu vesivanerilla. Lattian päällysteeseen tehtiin kaksi

avausta joista kerättiin materialinäytteet ja tarkasteltiin raken-

teen kosteutta. Rakenneavausten yhteydessä tarkasteltiin myös

seinien alaosien kosteutta pintakosteudenosoittimen avulla.

Ensimmdinen avaus tehtiin ulkoseintin viereen. Avaulcsessa to-

dettiin pririllysteen rakenteen olevan seuraava. Vesivaneri, suo-

datinkangas ja betoni. Betonilaatan pinta avauksessa oli kostea

(106).

Avaulcsesta kerrityssd nriytteessd oli vahva viite vauriosta. Kat-

so johtopäätökset jø jatkotoimet

Toinen avaus tehtün keskilattialle. Pdrillysteen rakenne avauk-

sessa oli sama kuin edellisessri avaulçsessa. Betonilaatan pinta

avaul<sessa oli kuiva (51-54).

Avauksesta kerrityssd ndytteessri oli vahva vüte vauriosta. Nriyt-

teessci esiintyi myös mahdollinen toksünin (homemyrkþ) tuot-

taja. Køtso johtopäätökset jø jøtkotoímet



Johtopäåitökset ja j atko-

toimet

Seintin alaosien kosteuden tarkastelussa todettiin seinän olevan

ulkoseincin osalla paikoin kostea alaosastaan. Køtso johtoptiä-

tökset ja jatkotoimet.

Tarkastuksessa / tutkimuksessa havaittiin seuraavaa.

Luokan 5 / 6 lattiarakenteena korotettu puulattia, joka vajonnut

hieman seinåin vierillä, jolloin tiivisteenä oleva elastinen massa

revennyt.

Vanhoja painovoimaisen ilmanvaihdon aikaisia kanavanpäitä

tulpaamatta.

Portaikon alla todettiin olevan vanhan komeron, jota ei päästy

tarkastamaan puuttuvan avaimen vuoksi. Portaikossa havaittiin

myös heikko poikkeava kemiallinen haju ja komeron päällä ik-

kunan alla patterin olevan likainen.

Teknisen työn tilassa havaittiin kosteuden olevan paikoin ko-

holla ulkoseinän alaosassa rakenneavauksessa ulkoseinän vie-

ressä.

Luokan 5/6lattiarakenne avattu aiemmin ja eristeet vaihdettu.

Lattiarakenne tutkimuks en aikana kuiva. Lattiar akente en v aj o -

aminen ja elastisen massan repedminen seindn vierilld muodos-

tavøt rßkin kowausilman pdcisylle tilaan lattiøn alta. Tristri

syystd vajoamisen syy tulisi selvittdd ja korjata, sekd tüvistdd

lattian ja seinrin raja uudelleen.

Vanhat p ainov oimais en ilmanv aihdon aikais et kanav at tulisi

tarkastaa ja avoimet kanavanpriät tulpata korvausilman tulon

ehkrä s e mis eks i kan avie n kautt a.

Portaikossa havaittu lukittu komero sekri poikkeava kemiallinen

haju portaikossa saattavat lüttyri toisünsa. Tristri syystci komero



Vaasassa 14.12.2017

Liitteet

tulisi avata ja tarkastqa. Mikäli hajun ltihde löytyy komerosta

tulisi se tarvittaessø poistaa.

Portaikon ikkunan alla ja lukitun komero pdrillã oleva likainen

patteri tulis i puhdistaa.

Teknisen työn luokassa havaittiin kosteutta ulkoseindn vierelki

sekä seinrin alaosassa ettci lattiassa. Molemmissa luokan latti-

as ta kerrityis s ri nriytteis s ri o li my ös milcrobivauriot.

Kosteus ja vauriot johtuvat maakosteudesta, joka kulkeutuu si-

s dcin rakenteiden kipi.

Rakennulrs en ulko pu o lell a tulis i t arka s t aa s al a- oj itulcs en, s ok-

kelin ulkopuolisen vedeneristyl<sen ja sadevesien ohjaul<sen o-

lemassaolo ja toiminta selai korjata havaitut puutteet.

Telmisen työn luokassa lattian pririllyste tulisi purkaø ja uusia,

Purkutyö tulee tehdri homepurkutyön ohjeita noudøttaen ja tila

on syytd desinfioida ennen uuden pcicillysteen asentamísta.

Uuden pärillysteen valinnassa tulee huomioída lattian kosteus.

Pririllysteen tulisi olla kosteuttø kestrivã , eikã pddllyste saisi ol-

la altis mikrobikasvulle. Mikcilí tilan toiminta sallü voisi pcitil-

lysteenä olla esim, helposti vesíhöyryri kipcüsevä maali tai pö-

lynsuojakrisittely.

Jukka Harju

Mikrobianalyysien tulokset


