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1
1.1

YLEISTÄ
Kohteen yleiskuvaus

Tutkimuskohteena oli Pappilanmäen koulun tilat osoitteessa Puistotie 8 Padasjoki. Rakennus on 2-kerroksinen siten, että luokkatilat ja opettajien huone sekä taukotilat ovat samassa
tasossa. Lisäksi rakennuksessa on liikuntasali, joka on korotetulla osuudella.
Ulkoseinät on mineraalivillaeristeisiä ja ulkoverhous on pääasiassa tehty tiilivuorauksella.
Tilojen ilmanvaihtona on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto.
1.2

Lähtökohta tutkimukselle

Saadun tiedon mukaan opettajilla ja oppilailla on ollut tiloissa oireilua. Kohteessa oli suoritettu vauriokartoitus koulutetun homekoiran avulla.
1.3

Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiloissa koetun sisäilmaongelman syyn aiheuttajaa/aiheuttajia. Tutkimus painottui homekoiran merkitsemiin kohtiin.
1.4

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi kosteusmittauksia, materiaalinäytettä VOC-määritystä, materiaalinäytettä mikrobinäytettä ja materiaalinäytettä asbestinäytettä varten.
Kosteusmittauksia tehtiin pintakosteusilmaisimella Gann Hydrotest LG3 (pinta-anturina
Gann B50).

Taulukko 1. Mittauskalusto
Laite/ mittari
Tyyppi/ malli
Pintakosteusilmaisin Gann Hydrotest LG3 +
anturi Gann B50

Huom
Pintakosteusilmaisimella etsitään kosteuseroja
rakenteista, ei suoriteta varsinaisia mittauksia.
Mittausalue 0-199 (yksiköttömiä lukemia).
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Kohteesta otettu VOC-materiaalinäyte lähetettiin Työterveyslaitoksen Helsingin kemian laboratorioon analysoitavaksi.
Materiaalinäytteet mikrobi- ja asbesti näytettä varten lähetettiin Työterveyslaitoksen Kuopion
laboratorioon analysoitavaksi.
Raportin ja pohjakuvan merkinnät ovat seuraavat:
- VOC materiaalinäyte = VOC1
- Mikrobinäyte = M1
- Asbestinäyte = A1

2

SAADUT TIEDOT

2.1

Käytössä olleet asiakirjat
-

2.2

Kohteen pohjapiirustukset, homekoiran raportti.
Tilaajalta, henkilökunnalta yms. saadut tiedot

Kohteella haastateltiin kohteen tilaajaa. Tilaajalta saatujen tietojen mukaan henkilökunnalla
on ollut oireita ja ovat kokeneet sisäilman huonoksi.

Tutkimusselostus 22.4.2013
6/43
Työnro: 051321700255

3
3.1

HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET
Rakenteet

Alaluvuissa 3.1.1 – 3.1.3 on kerrottu lyhyesti rakenteita koskevat havainnot.

3.1.1

Rakennuksen vierusta, korkeusasema, perustukset ja alapohjarakenne

Rakennus on perustettu lievästi viettävälle maalle. Piha on pääosin asfaltoitu, etupihan puolella on soraa. Rakennuksen takana maa viettää pääasiassa jonkin verran rakennusta päin,
välissä tasaista maata.
Alapohjarakenteen tyyppi tulee tarkastaa useasta eri kohtaa rakennusta.

3.1.2

Ulkoseinät, julkisivut ja ikkunat

Ulkoseinärakenne on betonista, mineraalivillaeristetty ja pääasiassa tiilivuorattu.
Ulkoseinärakenne tulee vielä tarkastaa 2-3 kohtaa rakennuksesta.

3.1.3

Yläpohja ja vesikatto

Yläpohja on puurakenteinen. Vesikatteena on saumattu peltikate.
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3.2

Koulutilat

Tilat käyty läpi samassa järjestyksessä kuin ne on homekoira raporttiin numeroitu
3.2.1

Pimiö

Pimiön lattiakaivon ympäriltä oli lattian muovimatto irti alustastaan. Mittaushetkellä kyseinen
kohta oli kuiva.

Kuva 1. Pimiön lattiakaivo, muovimatto irti alustastaan kaivon ympärillä

3.2.2

Ruokasali / erityisopettajien huone

Seinän saumasta tullut sadevesiä läpi, seinän tasoite oli irti alustastaan ja maali hilseili seinissä. Mittaushetkellä kyseinen kohta oli kuiva.

Kuva 2. Ruokasali. Seinän maali hilseili seinän sauman kohdalla.
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3.2.3

Keittiö

Koira oli merkinnyt keittiön lattiakaivon perunan kuorimiskoneen vierestä. Lattiakaivon ympärillä ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. Todennäköisesti saumauksissa ollut likaa yms.

Kuva 3. Keittiö.

3.2.4

Keittiön siivouskomero

Siivouskomeron lattiakaivon ympäriltä lattian muovimatto irti alustastaan. Mittaushetkellä ei
kohonneita kosteusarvoja.

Kuva 4. Keittiön siivouskomero. Lattian muovimatto irti alustastaan lattiakaivon ympäriltä.
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3.2.5

Kylmiöt

Kylmiöiden 1 ja 2 lattioissa oli kohonneita kosteusarvoja. Kolmannen kylmiön lattia oli kuiva.
Syynä kohonneisiin kosteusarvoihin ovat kylmiön kondenssivedet. Kylmäkoneiden kondenssivedet on johdettu kylmiöiden ulkopuolella sijaitsevaan lattiakaivoon kupariputkella.

Kuva 5. Kylmiöiden 1 ja 2 lattioissa kohonneita kosteusarvoja

3.2.6

Keittiöhenkilökunnan taukotilat

Taukotilan suihkunurkkauksen lattiassa lattian muovimatto oli paikoin irti alustastaan. Mittaushetkellä ei havaittu kohonneita kosteusarvoja lattiassa eikä seinillä. Suihkunurkkauksen
saumoissa oli havaittavissa tummentumaa.

Kuva 6. Suihkunurkkaus
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3.2.7

Liikuntasalin merkkaukset

Patteriputken läpiviennin kohdalla puulattiassa oli hieman tummentumaa. Todennäköisesti
patteriventtiili on vuotanut jossain vaiheessa rakennuksen elinkaarta.

Kuva 7. Liikuntasali. Puulattiassa hieman tummentumaa.
3.2.8

Liikuntaslin merkkaukset

Välinevarastossa koira merkinnyt nurkkausta. Kohdassa ei havaittu syytä mikä on herättänyt koiran mielenkiinnon. Kohdassa on mahdollisesti voinut olla myös irtainta koiran käyntihetkellä, mikä on kiinnittänyt koiran huomion.

Kuva 8. Liikuntavaraston nurkkaus.
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3.2.9

Liikuntasalin merkkaukset

Kyseissä kohdassa lämmityspatterin alla oli runsaasti likaa ja pölyä. Kohta on vaikeasti
puhdistettavissa.

Kuva 9. Liikunsalin lämmityspatteri. Patterin takana ja alla runsaasti likaa sekä pölyä
3.2.10 Liikuntasalin merkkaukset
Patteriputken läpiviennin kohdalla oli havaittavissa puulattiassa tummentumaa. Todennäköisesti vaurio aiheutunut patteriventtiilien vuodoista. Lisäksi patterin alla ja takana oli runsaasti likaa sekä pölyä.

Kuva 10. Patteriputken läpiviennin kohdalla lattiassa tummentumaa.
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3.2.11 Liikuntasalin miesten WC
Liikuntasalin miesten WC:ssä ei havaittu lattiassa kohonneita kosteusarvoja. WC-istuimen
takana on voinut olla myös likaa sekä pölyä, mikä on aiheuttanut koiran merkinnän.

Kuva 11. Liikuntasalin miesten WC. Ei kohonneita kosteusarvoja.

3.2.12 Kanslia
Koira oli merkinnyt kanslian ulkoseinän nurkkaa. Mittaushetkellä ei kohonneita kosteusarvoja havaittu. Todennäköinen ilmavuotokohta.

Kuva 12. Kanslia. Ulkonurkassa todennäköinen ilmavuotokohta.
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3.2.13 Monistushuone
Koira oli merkinnyt monistushuoneen ulkoseinän nurkan. Mittaushetkellä ei kohonneita kosteusarvoja havaittu. Nurkkauksessa likaa ja pölyä. Todennäköinen ilmavuotokohta.

Kuva 13. Monistushuone. Ulkonurkassa todennäköinen ilmavuotokohta.

3.2.14 Naisten sosiaalitilat
Lattian muovimatto oli irti paikoin alustastaan sekä ylösnostojen osalta suihkunurkkauksessa. Seinän alareunassa oli laattoja halki. Ei kohonneita kosteusarvoja mittaushetkellä.

Kuva 14. Naisten sosiaalitilat. Suihkunurkkaus. Lattian muovimatto irti alustastaan paikoitellen.
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3.2.15 Miesten sosiaalitilat
WC:ssä lattian muovimatto oli irti alustastaan lattiakaivon ympäriltä. Suihkunurkkauksessa
lattian muovimatto oli irti alustastaan ylösnostojen osalta.

Kuva 15. Miesten sosiaalitilat. Suihkunurkkauksessa lattian muovimatto irti alustastaan paikoin.

3.2.16 Miesten WC käytävässä
WC-istuimen ympärillä lattiassa oli paikoin kohonneita kosteusarvoja. Todennäköisesti aiheutuneet WC-istuimen jalan kondenssihikoilusta. Jalkaan tiivistynyt vesi pääsee valumaan
saumasta maton alle.

Kuva 16. Miesten WC käytävässä. WC-istuimen ympärillä lattiassa kohonneita kosteusarvoja.
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3.2.17 Biologia / maantiedon luokka
Koiran merkitsemässä kohdassa ulkoseinän ja lattianrajassa oli rakoa, josta aiheutuu ilmavuotoa. Epäpuhdasta ilmaa pääsee kulkeutumaan alapohjasta rakenteiden läpi luokkatilaan.

Kuva 17. Biologian ja maantiedon luokka. Ulkonurkkauksessa ilmavuotokohta.

3.2.18 Maantiedon luokan varasto
Koira oli merkinnyt allaskaapin edustan. Kaapiston sokkelissa oli havaittavissa turvonneisuuta. Lattiassa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. Vauriot johtuvat todennäköisesti roiskevesistä.

Kuva 18. Maantiedon luokan varasto. Allaskaapin sokkelissa turvotusta.

3.2.19 Käytävän inva-wc
Ovi oli lukossa. Ei päästy tarkistamaan.
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3.2.20 Äidinkielen luokka
Koira merkinnyt käsienpesualtaan kohdan. Viemäriputken läpivienti kumi oli hauras ja epätiivis, jolloin viemärihajuja voi tulla putken läpiviennin kautta tilojen alipaineen vuoksi luokkatilaan.

Kuva 19. Äidinkielen luokka. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumi epätiivis.

3.2.21 Neuvottelutila
Lattian ja ulkoseinän rajassa mahdollista ilmavuotoa, patteriputken läpivienti menee putkikanaaliin. Putkikanaalista voi tulla läpivientien kautta epäpuhdasta ilmaa ko. tilaan. Kohonneita kosteusarvoja ei tilassa havaittu.

Kuva 20. Neuvottelutila. Mahdollinen ilmavuoto ulkoseinän ja lattianrajassa.
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3.2.22 Historian luokka.
Kohdassa ei havaittu mitään normaalista poikkeavaa. Käytävän puolella ko. kohdassa on
elementtisauma. Koiran merkintä on kohdassa ollut ylöspäin.

Kuva 21. Historian luokka.
3.2.23 Historian luokka
Käsienpesualtaan viemäriputken läpivientikumi oli epätiivis. Ei kohonneita kosteusarvoja
mittaushetkellä.

Kuva 22. Historian luokka. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumi epätiivis.
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3.2.24 Hiljaisen työn tila
Hiljaisen työn tilassa koira oli merkinnyt patteriputken läpiviennin kohdan sekä lavuaarin
viemäriputken läpivientikohdan. Patteriputken läpiviennisonsä todennäköistä epätiiveyttä
putkikanaaliin. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumin epätiiveys. Ulkoseinän ja lattianrajan epätiiveys.

Kuva 23. Hiljaisen työn tila. Patteriputken läpiviennin epätiiveys putkikanaaliin.
3.2.25 Kemian luokka
Kemian luokassa koira oli merkinnyt käytävän puoleista nurkkaan viemäriputken ja hormin
alueelta. Lattian muovimatto oli irti alustastaan viemäriputken ympäriltä. Mittaushetkellä ei
havaittu kohonneita kosteusarvoja.

Kuva 24. Kemian luokka. Lattian muovimatto irti alustastaan viemäriputken läpiviennin ympäriltä.
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3.2.26 Siivouskomero 008
Siivouskomerossa oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Hajun lähden vaatii lisätutkimuksia ja rakenteiden tarkastukset.

Kuva 25. Siivouskomero. Tilassa voimakas mikrobiperäinen haju.
3.2.27 Miesten WC
Miesten WC:ssä koira oli merkinnyt siivouskomeron puoleisen seinän vierestä lattiaa. Tilassa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. On mahdollista, että viereisestä siivouskomerosta
tulee hajuja WC-tiloihin.

Kuva 26. Miesten WC.
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3.2.28 Naisten WC
Naisten WC:ssä koira oi merkinnyt takaseinän viereistä luukkua. Lattian muovimatto oli irti
alustastaan viemärin tuuletusputken läpiviennin kohdalla. Mittaushetkellä ei kohonneita kosteusarvoja havaittu.

Kuva 27. Naisten WC. Lattian muovimatto irti viemärin tuuletusputken läpiviennin kohdalta.
3.2.29 ATK –luokka
ATK-luokassa koira oli merkinnyt vasemman takanurkan kotelointia sekä ulkoseinän vierestä lattiaa. Koteloinnin sisälle menee putki. Läpiviennit epätiiviitä. Kotelo tulee avata ja tarkistaa.

Kuva 28. ATK-luokka. Nurkan kotelointi.
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3.2.30 ATK-luokka
ATK-luokan oikeassa nurkkauksessa koira oli merkinnyt ulkoseinän viertä ja patteriputkien
läpiviennin kohtaa. Todennäköisesti ilmavuotoja läpiviennissä sekä ulkoseinän ja lattian
rajassa.

Kuva 29. ATK-luokkaa.
3.2.31 Tekstiilityön luokka
Tekstiilityön luokan vasemman reunan nurkassa koira oli merkinnyt ulkoseinän ja lattian
rajaa sekä patteriputkien läpiviennin kohtaa. Todennäköisesti ilmavuotokohtia rakenteista.

Kuva 30. Tekstiilityön luokan vasen reuna
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3.2.32 Tekstiilityön luokka
Koira oli tehnyt merkinnän sovituskopin kohdalle. Kohdassa menee lattian läpi viemäriputki.
Todennäköisesti ilmavuotoja läpiviennin kohdalta maaperästä.

Kuva 31. Tekstiilityön luokka. Viemäriputken läpivienti alapohjaan.
3.2.33 Tekstiilityön luokka
Koiran merkintä käsienpesualtaan kohdalle. Seinässä on ko. kohdassa hormin tarkistusluukku, joka ei ole tiivis. Ilmavuotoja pääsee syntymään hormista luokkatiloihin päin.

Kuva 32. Tekstiilityön luokka. Käsienpesualtaan alla tarkistusluukku hormiin.
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3.2.34 Kielistudio
Kielistudiossa koira oli tehnyt merkinnän käsienpesualtaan alle lattiaan sekä IV-tulokojeen
luo lattian edustalle. Käsienpesualtaan viemäriputken läpivientikumi oli epätiivis. IVtulokojeen edustalla ei havaittu mittaushetkellä kohonneita kosteusarvoja. On mahdollista,
että ritilöiden taakse on kertynyt pölyä ja likaa.

Kuva 33. Kielistudio. IV-tulokoje.
3.2.35 Matematiikan luokka
Matematiikan luokassa koira oli merkinnyt lattiaa ulkonurkasta sekä luokan keskellä olevaa
lattialuukkua. Lattialuukun alla on kaivo, jonka pohjalla oli hieman vettä tarkistushetkellä.
Luukun kautta voi luokkatilan sisäilmaan tulla epäpuhtauksia. Luukku ei ole tiivis.

Kuva 34. Matematiikan luokka. Lattian alla kaivo.
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3.2.36 Matematiikan luokka
Matematiikan luokan vasemmassa nurkassa oli koiran merkintä. Ko. kohdassa ei havaittu
mittaushetkellä kohonneita kosteusarvoja.
3.2.37 Sähkökaappi
Sähkökaapissa havaittiin seinän ja lattianrajassa rakoa, jonka kautta pääsee tulemaan tilaan epäpuhdasta ilmaa ilmavuotojen kautta.

Kuva 35. Sähkökaappi. Seinän ja lattianrajassa rakoa.
3.2.38 Lukiolaisten tila
Koira oli merkinnyt oikean puoleista väliseinää sähkökaapin kohdalta sekä ulkonurkkausta.
Todennäköisesti ilmavuotorakoja seinän ja lattianrajassa.

Kuva 36. Lukiolaisten tila.
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3.2.39 Lukiolaisten tila
Koira oli merkinnyt IV-tulokojeen kohdalta lattiaa. Seinän takana on tekninen tila. Tulokojeen
ritilöinnin takana voi olla kertynyt pölyä ja likaa, sekä mahdollisesti myös ilmavuotorakoa
ulkoseinän ja lattian rajassa. Katossa ääneneristyslevyjen pinnoitus paikoin rikkoutunut,
jolloin mineraalivillakuituja pääsee irtoamaan sisäilmaan.

Kuva 37. Tuloilmakoje
3.2.40 Musiikkiluokka
Musiikkiluokassa koira oli merkinnyt takanurkkaa oikealla. Seinän takana on tekninen tila ja
seinän läpi menee patteriputkien läpiviennit. Läpivientejä ei ole tiivistetty. Teknisestä tilasta
pääsee kulkeutumaan epäpuhdasta ilmaa luokkatilaan.

Kuva 38. Musiikkiluokka. Patteriputkien läpiviennit tekniseen tilaan.
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3.2.41 Musiikkiluokka
Koiran merkintä oli käsienpesualtaan kohdalle. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumi on
epätiivis.

Kuva 39. Musiikkiluokka. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumi epätiivis.
3.2.42 Musiikkiluokka
Koiran merkintä kohti aulan lämmityspatteria. Patteriputkien läpivientien epätiiveys kanaaliin.
3.2.43 Siivouskomero 031
Siivouskomerossa koira oli tehnyt molempia lattiakaivoja kohden. Kyseisessä tilassa oli havaittavissa viemärinhajua. Lattiakaivot olivat kuivat ja lattian muovimatto oli irronnut lattiakaivon ympäriltä. Mittaushetkellä ei kohonneita kosteusarvoja havaittu.

Kuva 40. Siivouskomero 031. Lattiakaivon ympäriltä lattian muovimatto irti alustastaan.

Tutkimusselostus 22.4.2013
27/43
Työnro: 051321700255

3.2.44 Kellaritilat
Kellaritiloissa oli havaittavissa mikrobiperäistä hajua. Tarvitsee tarkemmat tutkimukset, jotta
hajun lähde saadaan selvitettyä.

Kuva 41. Kellaritilat. Tiloissa mikrobiperäinen haju.

3.2.45 Tekninen tila
Teknisessä tilassa koira oli merkinnyt takaseinän lattiaa sekä tilassa olleita vanhoja suodattimia. Teknisen tilan läpivientien epätiiveys sekä vanhojen suodattimien likaisuus on aiheuttanut koiran merkinnät.
3.2.46 Kotitalous luokka siivouskeskus
Kotitalousluokan siivouskeskuksen lattiassa muovimatto oli irti alustastaan lattiakaivon ympäriltä. Lavuaarin alla kohonneita kosteusarvoja.

Kuva 42. Siivouskeskus. Lattian muovimatto irti alustastaan lattiakaivon ympäriltä.
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3.2.47 Siivouskomero
Siivouskomerossa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. Tiloissa siivousvälineitä, rättejä
yms.

Kuva 43. Siivouskomero.
3.2.48 Opon ja terveydenhoitajan huoneiden pesutila
Pesutilassa koira oli merkinnyt lattiaa. Lattiassa laatoitus oli irti alustaan ja tilojen tekninen
käyttöikä on loppunut. Lattiakaivo on tilassa valurautaa.

Kuva 44. Pesutilat.
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3.2.49 Lastausvarasto 113
Lastausvaraston tiloissa koiran merkintä voi johtua hissikuilusta, jonka pohjalla näkyi runsaasti likaa yms. Hajua voi tulla myös maaperästä hissikuilun kautta.

Kuva 45. Lastausvarasto.
3.2.50 Poikien liikunnanopettajantila
Liikunnan opettajan tilassa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. Tilassa on erilaisia ja eriikäisiä sisä ja ulkoliikuntavarusteita, joissa voi olla hajuja.

Kuva 46. Liikunnan opettajantila
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3.2.51 Miesten pukuhuone
Miesten pukuhuoneessa koira oli merkinnyt ulkoseinän ja lattian rajaa sekä viereisen WC:n
tiloja. WC:ssä lavuaarin viemäriputken läpivientikumi oli epätiivis. Pukuhuoneen merkintä
viittaa ilmavuotoihin rakenteessa.

Kuva 47. Miesten pukuhuoneen WC
3.2.52 Pallovarasto
Pallovarastossa koiran merkintä kiinnittyi ulkoseinään. Seinä on puukoolattu ja tarvii tarkempaa rakenteellista tutkimista. Tiloissa oli havaittavissa mikrobiperäistä hajua.

Kuva 48. Pallovarasto. Seinärakenne vaatii tarkempaa tutkimista.
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3.2.53 Naisten pukuhuone
Naisten puolen pukuhuoneessa homekoira oli merkinnyt WC:tä. Kohonneita kosteusarvoja
ei tilassa havaittu. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumi epätiivis.

Kuva 49. Naisten pukuhuone. Lavuaarin viemäriputken läpivientikumi epätiivis.
3.2.54 IV-konehuone
Tilassa koira oli merkinnyt IV-koneiden alta lattiaa. Lattialla likaa ja epäpuhtauksia.
3.2.55 Kellaritilat
Kellaritiloissa koira oli tehnyt useita merkintöjä. Tilat ovat ns. likaisia tiloja, joissa on varastoituna runsaasti puuta yms. tavaraa. Lisäksi tiloissa on öljysäiliötä yms.

3.3

Ilmanvaihto

Kohteessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. Ilmamääriä ei tässä tutkimuksessa mitattu. Aistinvaraisesti arvioituna ilmanvaihto toimi.
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4. MITTAUSTULOSTEN TARKASTELU JA YHTEENVETO RAKENNUKSESSA
HAVAITUISTA SISÄILMAONGELMISTA
Kohonneita kosteusarvoja havaittiin lattian pintabetonissa seuraavissa tiloissa:
•
•
•

1. ja 2. kylmiöiden lattiassa (koiran merkkauskohta 5.)
Miesten käytävän WC:ssä lattiassa (koiran merkkauskohta 16.)
Kotitalous luokan siivouskeskuksen lavuaarin alla lattiassa (koiran merkkauskohta
46)

Rakennuksessa havaittiin runsaasti ilmavuotoja lattia- ja seinärakenteen rajapinnassa, jolloin rakennukseen pääsee tulemaan korvausilmaa hallitsemattomasti. Usein ilmavuotokohdista tuleva ilma on epäpuhdasta.
Koiran merkkauksista useimmat kohdistuivat tilojen käsienpesualtaan viemäriputken läpiviennin kohdalle lattiaan. Näissä kohdissa läpivientikumi oli haurastunut ja epätiivis, jolloin
läpiviennin kautta pääsee kulkeutumaan sisätiloihin hajuja.
Kohteessa otettiin VOC-materiaalinäyte maantiedon / biologian luokan lattiasta. Näytteessä
havaittiin 2-etyyliheksanolia, joka indikoi lattian muovimaton / tasoitteen / liiman kemiallista
hajoamisreaktiota. Näytteessä ei havaittu juurikaan muita yhdisteitä.
Huoneesta 028 otettiin lattian vanhasta juuttipohjaisesta muovimatosta materiaalinäyte mikrobiviljelyä varten sekä asbestinäyte. Mikrobinäytteessä ei ollut viitettä vauriosta eikä muovimatto sisältänyt asbestia.
Tulokset ovat liitteenä raportin perässä.
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5. TOIMENPIDESUOSITUKSET
Seuraavassa on lueteltu tarvittavia jatkotutkimustarpeita sekä toimenpidesuosituksia. Toimenpidesuosituksia tarkennetaan lisätutkimuksien edetessä.

Ulko- ja väliseinärakenteiden kautta tulevat ilmavuodot sisätiloihin:
•

Suositellaan tiivistämään seinien ja lattian ulkoseinien rajakohdat, jonka avulla pyritään estämään rakenteiden kautta tulevat ilmavuodot/ korvausilma ja sitä kautta
epäpuhtaudet. Tiivistäminen suositellaan tehtäväksi Ardexin 8+9 vedeneristeellä ja
kulmanauhalla.

Muut toimenpiteet:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lisätutkimuksia kohteessa vaativat pitkä siiven kellarikerroksen luokkatilat, joissa
putkikanaali tulee piikata useammasta kohdin auki, jotta päästään näkemään kanaalien kunto
Pitkän siiven kellarikerroksen ulkoseiniin ja lattioihin tulee tehdä rakenteiden tarkastuksia sekä tarpeen mukaan rakennekosteusmittauksia
Pallovaraston koolattu seinä tulee avata ja tarkistaa
Opon ja terveydenhoitajan tilojen pesuhuone tulee remontoida / purkaa teknisen
käyttöiän päättymisen vuoksi
Ruokalan ulkoseinä tulee tarkastaa ja vuotokohta tukkia, jotta sadevesiä ei pääse tulemaan elementin saumasta sisälle
Luokkatilojen käsienpesualtaiden viemäriputkien läpiviennit tulee tiivistää / uusia läpivientikumi
Tiloissa, joissa lattian muovimatto on ollut irti lattiakaivon ympäriltä, suositellaan lattiapinnoitteen uusimista ja vanhojen liimojen / tasoitteiden hiomista puhtaalle betonipinnalle.
Liikuntasalin lattiaa suositellaan avattavaksi homekoiran merkitsemistä kohdista patteriputkien läpivientien luota. Rakenteiden tarkastus.
Liikuntasalin lämmityspatterien takaa pölyjen ja likojen puhdistaminen.
Ilmanvaihtokoneet ja kanavistot tulee tarkastaa kuvaamalla tarpeen mukaan pinnoittaa mahdolliset paljaana olevat mineraalivillaäänenvaimentimet. Ilmanvaihdon puhdistaminen ja säätäminen.
Teknisen tilan kellaritiloista suositellaan ilmanvaihdon säätämistä siten, ettei ilmavirtauksia pääse syntymään opetustiloihin öljysäiliötiloista päin.
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Asb 1= Asbestinäyte
VOC1 = VOC materiaalinäyte lattian muovimatosta
M1 = Materiaalinäyte lattian muovimatosta
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