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Kuvaus vahinkotapahtumasta:
Kohteeseen tilattu VOC-mittaus biologian luokasta sekä äidinkielen luokasta.
Mittaus suoritettiin 21.4.2010. Näyte otettiin kupunäytteenä lattiamaton alta viiltona.
Kiinteistö:
Koulu
Mikrobivauriot:
Ei silminnähtävää mikrobikasvustoa mittausalueella.
Pinnoitteet vaurioalueella:
Lattiat:
Luokkahuoneet: muovimatto.
Tutkimuksessa todettiin:
Näytteenottopaikka: Biologian luokka
Tulosten analysoinnin jälkeen havaittiin 2-Etyyli-1-heksanolin olevan kohollaan.
Näytteen pitoisuudeksi analysoitiin 55 µg/ m3, joka kertoo lattiarakenteessa olevasta
materiaalinhajoamis- prosessista.
Näytteessä havaittiin myös 1-butanolia.
TVOC (Total Volatile Organic Compounds) arvo oli 1840 µg/ m3.
TVOC arvoa kohottaa hiilivetyseos, jonka määrä oli 1700 µg/ m3.

Näytteenottopaikka: Äidinkielen luokka
2-etyyli-1-heksanolia oli näytteessä 21 µg/ m3. Tuloksen perusteella maton alla ei ole
käynnissä niin voimakasta materiaalinhajoamis- prosessia kuin biologian luokassa .
TVOC (Total Volatile Organic Compounds) arvo oli 60 µg/ m3.
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Suositeltavat toimenpiteet:
Lattian muovimatto suositellaan poistettavaksi biologian luokasta.
Mattoliima ja tasoite tulee poistaa kauttaaltaan puhtaalle betonipinnalle mekaanisesti
jyrsien.
Laita ja nurkka alueet tulee myös jyrsiä huolellisesti, hajoamistuotteita on adsorboitunut
lattiabetonin pintakerrokseen, jolloin betonipinta tulee olla täysin puhdas ennen
rakenteen lämmittämistä.
Tasoitteiden ja liimojen huolellisen puhdistuksen jälkeen lattiabetoni lämmitetään
kauttaaltaan + 65 °C, jolloin betonihuokonen aukeaa ja rakenteeseen adsorboitunut
hajoamistuote (2-Etyyli-1-heksanoli) haihtuu rakenteesta.
Korjaustöiden yhteydessä tulee huolehtia korjattavan tilan riittävästä alipaineistuksesta
korjaustyön aikana sekä lämmityksen jälkeen.
Lämmityksen jälkeen lattiabetonin suhteelliset kosteudet varmistetaan ennen uudelleen
pinnoitusta.
Rakenteiden desinfiointi Penetrox-S:llä lämmittämisen jälkeen.
Rakenteiden purku tulee suorittaa kosteus-ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden
purkuohjeen mukaisesti (Ratu 82-0238).
Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan.
Rakennusvaiheessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman C2 ohjeita.
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Mittaustulokset:
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__________________________
Tuukka Korhonen p. 040 – 840 0119
Toimeksiannoissamme noudatamme Munters Oy:n yleisiä sopimusehtoja.
Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin.
Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita.
Tämä raportti on laadittu tässä kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden selvittämiseksi, eikä sitä voi käyttää koko
kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä.
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MUNTERS YLEISET SOPIMUSEHDOT
1. Yleistä
1.1

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Munters Oy:n ("Munters") ja toimeksiannon tilaajan ("Tilaaja") välisiin rakenteiden
kosteusvahinkoriskikatselmus-, kosteuskartoitus- ja kuivaustoimeksiantoihin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

1.2

Tilaajan ja Muntersin välisessä sopimuksessa määritellään ainakin toimeksiannon kohde, laji, laajuus ja kohteen käyttötarkoitus. Munters toimittaa
Tilaajalle tilausvahvistuksen, jossa tilattu toimeksianto määritellään tarkemmin.

1.3

Munters veloittaa toimeksiannoista hinnastonsa mukaisesti. Työtunnit, matkat kohteeseen sekä toimeksiannon dokumentointi veloitetaan käytetyn
ajan perusteella. Matkakulut veloitetaan toteutuman mukaan. Tarvikkeiden ja alaurakointitöiden veloitus on Muntersin osto-nettohinta lisättynä 20
%:n yleiskululisällä. Munters on oikeutettu laskuttamaan toimeksiannon aikana 2 viikon välein.

2. Toimeksiantojen tarkoitus ja laajuus
2.1
Kosteusvahinkoriskikatselmus. Kosteusvahinkoriskikatselmus on rakennustekninen tarkastus ja sen menetelmät ovat aistinvaraisia ja ainetta
rikkomattomia. Katselmuksessa todetaan silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja laitteita irrottamatta tai siirtämättä asiakaskohteen
katselmushetken kosteusvahinkoriskit.
Kosteuskartoitus. Kosteuskartoituksen tarkoituksena on selvittää asiakaskohteesta mahdollisesti kostuneet alueet ja rakenteet.
Kosteuskartoitus sisältää, ellei toisin ole sovittu, asiakaskohteen silmämääräisen tarkastuksen, porausreiistä suoritetun rakenteiden
viitekohteiden kosteusmittauksen sekä tutkimusraportissa mainittujen asiakirjojen tarkastuksen rakenneteknisestä näkökulmasta.
Kuivaus. Kuivaustoimeksiannon tarkoitus on kuivata asiakaskohteen rakenteet.
2.2

Rakenteiden, sähkön, lämmön, veden, ilmanvaihdon, savuhormien, tulipesien sekä koneellisen varustuksen kunnon tarkastus ei sisälly
toimeksiantoihin, ellei toisin ole sovittu.

2.3

Kosteusvahinkoriskikatselmus- ja kosteuskartoitustoimeksiannoissa Muntersin tulee lausua asiakaskohteen kosteustilasta havaintojensa sekä
sen perusteella, mitä tietoa Muntersilla on vastaavista kohteista. Näkymättömien osien kunto arvioidaan näkyvien indikaattorien,
kokemusperäisen tiedon ja kartoituksissa lisäksi viitekohteiden tutkimustulosten perusteella. Arviointi antaa toimeksiannon laajuuteen ja
menetelmiin perustavan kuvan asiakaskohteesta, eikä sulje pois mahdollisuutta, että asiakaskohteessa on salaisia virheitä, joita ei pysty
havaitsemaan toimeksiannon puitteissa. Toimeksiannosta laaditaan tutkimusraportti. Jos Munters havaitsee, että on lisäselvityksen tarvetta,
tämä tulee merkitä tutkimusraporttiin.

3. Tilaajan asema ja vastuu
3.1
Tilaajan tulee huolehtia siitä, että Muntersilla on korvauksetta vapaa pääsy asiakaskohteeseen siinä määrin ja niinä aikoina kuin Munters katsoo
tarpeelliseksi työn suorittamiseksi. Tilaajan tulee antaa Muntersille kaikki tiedot asiakaskohteen ominaisuuksista ja kunnosta, joista hänen olisi
pitänyt olla selvillä, ja joista Munters perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon toimeksiannon suorittamiseksi. Tilaaja vastaa Muntersille
antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden virheellisyydestä johtuvista vahingoista. Munters on oikeutettu luottamaan Tilaajan luovuttamissa
ja tutkimusraportissa mainituissa asiakirjoissa mainittujen tietojen paikkansapitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastus.
3.2

Tilaaja vastaa tarpeellisten toimeksiantoon liittyvien rakennus- ja korjaustöiden suorittamisesta, ellei muuta ole sovittu.

3.3

Tilaaja on vastuussa Muntersille vahingoista, jotka johtuvat Tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Jos toimeksiannossa on käytetty tiettyjä
materiaaleja, rakenteita tai menetelmiä Tilaajan vaatimuksesta ja Munters on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut, että tästä aiheutuu lisäriskejä, joista
Munters ei ota vastuuta, Munters ei vastaa tämän johdosta syntyneestä vahingosta. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon
Muntersin on välittömästi ilmoitettava siitä Tilaajalle enempien vahinkojen välttämiseksi.

4. Muntersin asema ja vastuu
4.1
Muntersin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä sen edellyttämällä ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvää teknistä tapaa noudattaen sekä
ottaen huomioon yhteisesti asetetut tavoitteet. Muntersin tulee huolehtia siitä, että tehtävän suorittamiseen käytetään pätevyydeltään sopivaa
henkilökuntaa.
4.2

Munters vastaa siitä, että Muntersin suorittama tehtävä on sopimuksen mukainen ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja
viranomaismääräysten vaatimukset. Jos Muntersin suorittamassa työsuorituksessa havaitaan virheitä tai puutteita, Muntersilla on oikeus ja
velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Ellei Munters Tilaajan kehotuksesta huolimatta korjaa työsuorituksessa esiintyvää virhettä tai puutetta
kohtuullisessa ajassa, Tilaajalla on oikeus korjauttaa ne Muntersin kustannuksella. Näiden kustannusten lisäksi Munters on velvollinen korvaamaan
aiheuttamansa vahingon kohtien 4.3 ja 4.4 mukaisesti.

4.3

Munters on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Muntersin tekemistä virheistä tai
laiminlyönneistä. Munters ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon pienentymisestä tai keskeytymisestä, taikka muusta
tulon menetyksestä eikä saamatta jääneestä voitosta eikä muusta välillisestä vahingosta. Muntersin vastuu vahingoista on enintään Muntersin
toimeksiannosta saaman kokonaispalkkion suuruinen. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua
vahinkoa.

4.4

Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viipymättä ja viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä lukien, kun
on virhe on ilmennyt tai sen olisi pitänyt ilmetä, uhalla, että Tilaaja muutoin menettää oikeutensa korvaukseen. Muntersin vastuu päättyy viimeistään
yhden (1) vuoden kuluttua Muntersin toimeksiannon päättymisestä.

5. Sopimuksen päättyminen
Toimeksianto katsotaan päättyneeksi silloin, kun sovitut työt on suoritettu.
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