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Yleistä
Työpaikan esimiehenä toimiva rehtori oli toimittanut tilapalveluille haittailmoituksen vuoden 2019 alkupuolella.
Haittailmoitus käynnisti kaupungin sisäilmaohjeistuksen mukaisesti sisäilmatutkimukset ja tässä tapauksessa
perustettiin myös sisäilmatyöryhmä koordinoimaan esille nousevia asioita. Henkilöstöllä esiintyi poikkeavaa
oireilua, mikä yhdistettiin työpaikkaan. Poissaoloja esiintyi runsaasti. Ensimmäinen käynti kohteeseen tehtiin
toukokuussa 2019.

Tiivistelmä
Tutkimukset aloitettiin haittailmoituksen johdosta. Haittailmoituksessa tuotiin esille poikkeava ja runsas oireilu,
mistä on seurannut paljon poissaoloja. Hakastaron alakoulu on työpaikkana 33 aikuiselle ja 41 oppilaalle.
Mahdolliseen sisäilmahaittaan liitettäviä poikkeavia oireiluja koettiin lähinnä opetustiloissa. Tiloihin oli ollut
vesivuotoja 20 vuotta aiemmin. Tämä ohjasi tutkimukset maanvastaisiin ulkoseinärakenteisiin. Sammaloitunut
tiilikate yhdistettynä muutamiin alakattojen kosteusvauriojälkiin johdatti tutkimukset yläpohjaan. Salaojien
mahdollinen puutteellisuus johti lattiapinnoitteiden mahdolliseen kemiallisen vaurioitumisen tutkimuksiin sekä
itse salaojien kuntoon ja toimivuuteen.
Sokkelin eristeessä ja ulkoseinän levytyksen alaosassa oli mikrobiologisia vaurioita. Salaojat eivät toimineet ja
osa niistä oli jäänyt rakentamatta. Aluskatteessa oli merkkejä vuodoista ja ne ovat uusimisen tarpeessa. Paineero ulkoseinän yli oli alipaineinen, mutta se on saatu osin hallintaan. Viikolla 8 koko ilmanvaihtojärjestelmä
uudistetaan. Mineraalikuituja esiintyi paikoitellen liikaa, mikä johtui aliapineisuudesta yhdistettynä
höyrynsulkujen epätiiveyteen. Muovimatot olivat kemiallisesti vaurioituneita, muttaa vinyylilaatat eivät ole.
Rakennus vaatii laaja-alaisia ja kokonaisvaltaisia korjauksia.
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Tiedot rakennuksesta
Kohde:

Hakastaron koulu

Rakennusvuosi:

1989

Korjaus:

2000, ulkopuolisista vuodosta johtuva lattiapinnoitteiden uusiminen luokissa
ulkoseinän vierustalla ja v.2017 ruokasalin lattiapinnoitteen uusiminen

Rakennustyyppi:

Koulurakennus

Kerrosluku:

Yksi

Tutkittavien tilojen sijainti: 1. kerros
Tutkittavien tilojen laajuus: Koko rakennus
Julkisivu:

Puu

Runkorakenne:

Puu

Perustukset:

Reunavahvistettu betonilaatta

Ilmanvaihto:

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Tiedot rakenteista
Alapuolella esitetyssä leikkauksessa 1 ilmenee, että maanvastaisen seinärakenteen eristeenä on solumuovilevy,
mikä ei vaurioidu helposti mikrobiologisesti.
Kuva 1. Leikkaus rakenneosineen
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Kuva 2. Salaojapiirustus. Keltaisella merkityn salaojan linjauksen epäiltiin puuttuvan, sillä kosteuspoikkeamaa
havainnoitiin punaisella merkityillä alueilla alapohjassa ja sokkeleissa vastaavilla alueilla näkyi kosteuden
kulkeutumisesta. Salaojat eivät olleet suunnitelmien mukaiset.

Kuva 3. Ulkoseinärakenne ulkoilmaa ja maata vasten.

Tiedot aiemmista tutkimuksista ja saadut tiedot
1. Terveydensuojelulainmukainen tarkastus 12.10.2016, missä puututtiin vesikourujen puhtauteen ja
sadevesien ohjaukseen
2. Terveydensuojelulain mukainen tarkastus (uusintatarkastus) 23.5.2017, missä kommentoitiin edelleen
sadevesien ohjauksen puutteellisuutta
3. Polygon Finland Oy:ltä alihankintana tilattu tutkimus, mikä on liitteenä 7
4. Teemu Rietzin kuvaamissa salaojissa oli puutteellisuuksia, liite 6
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Luokkien 114, 115 ja 117 lattiapinnoitteet oli uusittu vuonna 2000 ulkoseinän vierustalla, syynä ollut
ulkopuolinen vesivuoto. Tämän jälkeen kattovedet on viemäröity ja rakennusten välistä piha-aluetta muotoiltu.
Luokkaan 115 on rakennettu väliseinä vuonna 2017.

Havainnot
Lattiapinnoitteina oli kosteissa tiloissa keraaminen laatta. Etupihan puolella opettajainhuoneen ympäristössä
lattiapinnoitteena oli vinyylilaatta. Käytävällä lattiapinnoite oli PVC-muovimatto ja luokissa kerroksellinen
muovimatto, mitä käytetään pääasiassa asunnoissa. Tiloissa 102 ja 103 (nykyisin ruokala) oli liikuntatilan
lattiapinnoite kuten myös jaetun huoneen 115 käytävän puoleisella osuudella. Keittiön lattiapinnoite oli paksu
muovimatto.
Jonkinasteista kosteuspoikkeamaa esiintyi muualla paitsi opettajainhuoneen ympäristössä. Ruokasalin
pinnoitteeseen ei koskettu, koska sen oletetaan olevan kunnossa. Ruokasalin alkuperäinen pinnoite oli ollut
parketti.
InvaWC:ssä 106 oli toimintaan liittyvä haju ja pytyn ympärillä kosteuspoikkeamaa. Myös WC-tilassa 108
esiintyy poikkeavaa hajua.
Kattovuotoja on esiintynyt tilassa 115, kattoikkunan ympäristössä ja käytävällä. Käytävällä tilan 127 ja 117
edustalla on jälkiä alaslasketussa levytyksessä. Levyt ovat ulkonäöltään “marmoroituneita” todennäköisesti
pölyistä. Tilassa oli aistittavissa mineraalikuituihin yhdistettävä haju.
Poikkeava haju tilassa 115 jaetun tilan ulkoseinän puoleisessa osassa. Maanvastaisten seinien raudoitus on
näkyvissä ulkopuolella. Ilmanvaihto oli alipaineinen lähes -20 Pascalia, mihin puututtiin tutkimusten edetessä.

Tutkimusmenetelmät
Mikrobit
Mikrobiologisina tutkimusmenetelminä (homesienet ja bakteerit) käytettiin pintanäytteen ottamista kaksi
viikkoa laskeutuneesta pölystä. Näyte otettiin pyyhkimällä tutkittavaa pintaa vanupuikolla ja siirtämällä saatu
aines kasvatuasalustoille. Näytteitä otettiin tiloista 118, 117, 115, 114 ja 123. Mikäli näytteen tulos on
poikkeava tutkitaan rakenteiden mikrobiologiaa lähistöllä.

Mineraalikuidut
Mineraalikuitunäytettä varten puhdistettiin näytteenottoalusta ja näyte otettiin sen pinnalta geeliteipillä kahden
viikon laskeumasta.
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Pölyn koostumus
Pölynkoostumusnäytteet otettiin kaksi viikkoa laskeutuneesta pölystä. Näytteet otettiin nurinpäin käännetyllä
muovipussilla pyyhkimällä tutkittavaa pintaa. Näytteet otettiin tiloista 118, 117, 115, 114 ja 123.

VOC
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ns. VOC-yhdisteitä määritetään ns. bulk-menetelmällä. Näyte, noin 100mm x
100mm2 pala tutkittavaa pinnoitetta, irroitettiin alustastaan analyysiä varten. Näytteitä otettiin kaikista
erilaisista pinnoitteista (8 näytettä) lukuunottamatta ruokalan lattiapinnoitetta.

Salaoja
Tarkistettiin salaojien toiminta ja sijainti.

Ilmanvaihto
Ilmanvaihdon aistinvaraisen alipaineisuuden vuoksi mitattiin loggaavana menetelmänä paine-eroa ulkoseinän
yli kahden viikon ajan. Mittaukset varmistivat hetkellisenä mittauksena mitatun paine-eron -20Pa. Tämä
raportti ei ole liitteenä.

Ilmavuodot
Mikäli sokkelieristeet sisältävät poikkeavaa mikrobistoa, tulee tehdä merkkiainemittaus. Merkkiainemittauksesta
luovuttiin, koska rakennus vaatii laajat korjaukset.

Tutkimusmenetelmien tavoite- ja ohjearvot
Kunkin tutkimusmenetelmän tulkintaohjeet ja viitearvot löytyvät analyysivastauksista.
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Tulokset ja tulosten tulkinta
Sisäilmahaitan selvittämiseksi otettujen näytteiden; mikrobit, teolliset mineraalikuidut, pölynkoostumus ja
haihtuvat orgaaniset yhdisteet, tulokset on esitetty taulukoissa 1-4.

Mikrobit (homesienet ja bakteerit)
Mikrobinäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 1. Puhdistetulle alustalle kaksi viikkoa laskeutuneesta pölystä
otettiin pyyhintänäyte vanupuikolla ja keräymä siirrettiin kasvatusalustoille.
Taulukko 1. Pyyhintänäytteiden tulokset.
Tila

Mikrobit

Mikrobit

Pyyhintänäyte 2 viikon laskeumasta

Materiaalinäyte

H 118

tavanomainen

muovimatto

H 117

tavanomainen

H 115

tavanomainen

H 114

viite vauriosta

H 123

tavanomainen

vihreä väri taulukossa=tulos tavanomainen, oranssi väri taulukossa=poikkeama tavanomaisuudesta

Taulukossa mainituista tiloista otettujen näytteiden tulokset mikrobiston homesienten osalta olivat pääasiassa
tavanomaiset. Huoneesta 114 otetuttu näyte sisälsi kolme (3) pesäkettä Aureobasidiumo-homesientä. Laji ei
kuulu selkeisiin kosteusvaurioindikaattoreihin. Sen indikaattorimerkitys on vielä avoin. Huoneen 114 ja
viereisen huoneen 115 väliseinässä oli havaittavissa kosteusvaurion jälki. Väliseinästä otettui näyte oli kuitenkin
puhdas. Saatu hieman poikkeava tulos voi siten viitata mahdolliseen yläpohjan rakennekerrosten
mikrobiologiseen poikkeamaan. Bakteeripitoisuudet olivat korkeita, mikä viittaa lähinnä puutteelliseen
ilmanvaihtoon.
Huoneen 118 lattiapinnoitteessa, mikä oli kerroksellinen, alkuperäinen, lähinnä asunnon pinnoite, mikrobeja ei
esiintynyt lainkaan. Lattiapinnoitteen ympäristössä esiintyi kemiallisia haihtuvia yhdisteitä, kuten alkoholeja ja
siinä ympäristössä mikrobistoa ei yleensä esiinny.
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Teolliset mineraalikuidut
Mineraalikuidut määritettiin kaikista luokista, rehtorin huoneesta ja ruokalasta kahden viikon pölylaskeumasta
geeliteipillä. Tulokset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Tulokset teollisista mineraalikuiduista koskevat kuituja pituus yli 20µm.
Tila

Mineraalikuidut kuitua/cm2

H 118

0,1

H 117

<0,1

H 114

<0,1

H 123

<0,1

H 102

0,2

vihreä väri taulukossa=tulos kelvollinen ja punain väri = ei kelvollinen

Sisäilmassa ei esiintynyt teollisia mineraalikuituja liiallisessa määrin vihreällä pohjavärillä merkityissä tiloissa.
Tila 102 on ruokala ja siellä näytteenottopaikka sijaitsi selkeästi korkeammalla kuin muissa tiloissa. Tuloksen
suurempi pitoisuus saattaa olla yhteydessä alipaineisuuteen ja yläpohjan höyrynsulun puutteellisuuksiin.

Pölyn koostumus
Pölyn koostumusta määritettiin kahden viikon laskeumasta. Näyte otettiin nurinpäin käännetyllä uudelleen
suljettavalla muovipussilla.
Taulukko 3. Pölynkoostumusnäytteiden tulokset on esitetty taulukossa 3.
Tila

Pölyn koostumus

H 118

Tavanomainen huonepöly

H 117

Tavanomainen huonepöly

H 114

Tavanomainen huonepöly

H 123

Tavanomainen huonepöly

H 102

Tavanomainen huonepöly

vihreä väri taulukossa=tulos kelvollinen

Kaikki pöly, mikä sisäilmassa esiintyy on tavanomaista huonepölyä. Näytteiden tulokset ovat yhteneviä neljässä
näytteessä otettujen geeliteippinäytteiden kanssa, mutta eivät tue tilasta 102 otettua näytettä.
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Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, VOC-yhdisteitä, määritettiin kaikista erilaisista lattiapinnoitteista
lukuunottamatta ruokalan lattiapinnoitetta.
Taulukko 4. Lattiapinnoitteista emittoituvat kaasumaiset yhdisteet, VOC-yhdisteet
Tila

TVOC, µg/m3g

2-Etyyli-1-heksanoli
C9-alkoholit, µg/m3g

121 opettajat

50

35

117 opetus

190

140

117 opetus

260

16
180

115 rentoutus

200

170

114 opetus

400

360

119 käytävä

390

480

107 eteishalli

770

900

70

75

104 keittiö

Kahdeksasta otetusta näytteestä seitsemän oli vaurionäytettä. Vaurionäytteet olivat kaikki mattoja kun taas
tilasta 121 otettu näyte oli vinyylilaatta. Laatassa on saumoja, mitkä sallivat alustan kuivumisen.
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Johtopäätökset
Tarkastusraportista, liite 7, käy ilmi, että
- aluskatteessa on vesijuottumia ja niiden kohdalle sattuvissa puuristikoissa näkyy värimuutoksia, joita esiintyi
myös levyrakenteessa.
- yläpohjan höyrynsulkumuovien liitokset eivät olleet tiiviit
- umpeenlaitetun kattoikkunan paikkeilla on ollut kattovuotoja
Kuva 4. Sokkelin ja ulkoseinän liittymä,takapihalla, missä manpinta on lähes ikkunoiden vesipeltien tasolla.

- ulkoseinän alaosan rakenneavauksissa esiintyi värimuutoksia (kosteus) ja pientä poikkeavaa hajua
- rakenteet olivat mitattaessa kuivia
- molemmissa rakenneavauksissa ulkoseinän sisäverhouslevyn (kipsilevy) alaosassa oli mikrobivaurio
- molemmissa rakenneavauksissa alajuoksun alapuolinen eriste oli mikrobivaurioitunut
- tilan 114 näytteessä alajuoksun alapuolinen eriste oli mikrobivaurioitunut
- alajuoksu ja sen yläpuolinen eriste olivat kunnossa
- ulkoseinän höyrynsulussa oli epätiiveyksiä
Kuva 5. Rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden tulokset. Sininen kelvollinen ja punainen
vaurionäyte.
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Lisäksi sisäilmassa voi esiintyä poikkeavaa mikrobistoa, mikä voi liittyä yläpohjan eristeisiin ja tekijöihin, mitkä
ovat kostuttaneet aluskatetta. Lattiapinnoitteet hajoavat kemiallisesti ja vaurio käsittää lähes koko rakennuksen
muovipinnoitteet. Salaojat eivät toimi kuten pitää ja ne ovat uusimisen tarpeessa.
Kaiken kaikkiaan rakennuksessa on useita tekijöitä, mitkä vaikuttavat sisäilmaan. Tarvittavat korjaukset ovat
laaja-alaiset.

Ehdotukset
Korjaustoimenpiteiksi ehdotetaan seuraavia toimenoiteitä
- salaojien uusiminen ja samassa yhteydessä sokkelin vesi- ja lämpöeristäminen
- aluskatteen uusiminen, mikäli katsotaan, että tiilinen vesikate toimii moitteettomasti, muutoin myös vesikate
ehdotetaan uusittavaksi
- yläpohjan höyrynsulun epätiiveyskohtien tiivistäminen tai uusiminen. Uusiminen siinä tapauksessa, jos
tiedetään, että yläpohjan eristeessä on siinä määrin mikrobivaurioituneita paikkoja, että eriste kannattaa
uusia
- takapihan maanvastaisten seinien sisäilmahaitan poistaminen joko tiivistämällä lattiapinnoitekorjausten
yhteydessä alapohjan ja ulkoseinän liittymä tai uusimalla kokonaan ikkunoiden alapuoliselta osalta käytetyt
materiaalit ainakin luokkahuoneiden osalta, perusteena aistittu hajuhaitta
- ulkoseinien höyrynsulut suositamme uusimaan, mikä edellyttää seinäverhouslevyn poistamista
- mineraalivillaiset akustointilevyt suositamme uusimaan
- lattiapinnoitteiden uusiminen

Arja Miihkinen, RI
RTA

Liitteet
Liite 1. Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä, 2 vk laskeuma
Liite 2. Pölyn koostumuksen määritys elektronimikroskoopilla, 2 vk laskeuma
Liite 3. Pintanäytteen mikrobianalyysi, 2 vk laskeuma
Liite 4. Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, muovimatto
Liite 5. VOC-analyysi materiaalinäytteestä
Liite 6. Hakastaron koulun salaojien kuvaus, sivu 25
Liite 7. Tarkastusraportti, 28 sivua, 545604-545614, 13.1.2020
Liite 8. Edelliseen kuuluva pohjakuva (Ei julkinen)
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Kuvaus kohteesta
Yleistä

Tutkittavana kohteena on 1989 rakennettu koulurakennus, jota on osittain korjattu vuonna
2000. Rakennus on 1-kerroksinen ja puurakenteinen. Rakennus on perustettu
reunavahvistetulle teräsbetonilaatalle. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto.
Tutkimukset on rajattu tilaajan esittämiin toimenpiteisiin:
- maanvastaisten ulkoseinän eristeiden mikrobiologisen kuntoa
- sokkelin eristeiden mikrobiologista kuntoa
- yläpohjan vuotokohtia ja mahdollinen näytteenotto
- paine-ero ulkoseinän yli määritetään loggaavana (ei tässä raportissa, kirjattu
erillinen raportti 545614, 17.10.2019 Riku Rinne)
Tutkimuksia on suoritettu tiloissa 114-118 sekä yläpohja.
Rakenneavauksien kohdat ja mikrobinäytteiden näytekohdat on esitetty erillisenä liitteenä
olevassa pohjakuvassa 545604_545614_Pohjakuva.

Yläpohja

Yläpohjan tarkastelussa havaittiin vesikaton läpivientien kohdilla runsaasti kosteuden
aiheuttamia juottumia aluskatteessa. Yläpohjan eristeenä on levyvilla ja puhallusvilla.
Yläpohja on puurakenteinen. Yläpohjassa on höyrynsulkumuovi kattolevyn ja villan
välissä. Höyrynsulkumuovin tarkastelussa havaittiin useita rikkoontumia.
Höyrynsulkumuoviin tehdyt läpiviennit eivät ole tiiviitä.
Yläpohjan levyvillasta otettiin kaksi kappaletta materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia
varten. Mikrobitutkimuksissa toisessa näytteessä katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa,
toisessa näytteessä ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteet on analysoitu Turun
yliopiston Aerobiologian yksikössä, analyysivastaus liitteenä
(Hakastaronkatu6_VALMAT_Polygon_281119).
Tarkistetuilla alueilla ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta puumateriaaleissa,
mittaustulokset piikkimittauksessa alle 15 p%.
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Kuva nro 1
Yläpohjassa vesijuottumia
aluskatteessa.

Kuva nro 2
Yläpohjassa vesijuottumia
aluskatteessa.
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Kuva nro 3
Yläpohjassa vesijuottumia
aluskatteessa.

Kuva nro 4
Vesijuottumia myös yläpohjassa
olevassa levyrakenteessa.
Juottuman alapuolelta otetusta
materiaalinäytteessä katsotaan
esiintyvän mikrobikasvustoa.
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Kuva nro 5
Höyrynsulkumuovin liitoksia ei
ole asennettu tiiviisti.

Kuva nro 6
Näytteenottokohta Turun
Yliopisto: Näyte 8.
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Kuva nro 7
Vanhassa kattoikkunan
listoituksissa vesijuottumia.

Kuva nro 8
Vanahan kattoikkunan vierestä
alaslaskutilan sisältä kuva.
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Maanvastaisten ulkoseinän eristeiden mikrobiologisen kuntoa tarkasteltiin
rakenneavauksin ja materiaalinäytteiden avulla. Rakenneavauksia tehtiin 2 kappaletta.
Avaukset suoritettiin tiloissa 114 ja 118. Alla kuva havaitusta rakenteesta.

Luokka 114
Luokassa 114 tehdyissä rakenneavauksessa havaittiin pieniä kosteuteen viittaavia jälkiä,
värimuutoksia ja pientä hajua seinärakenteen sisällä. Rakenteiden piikki- ja
pintamittauksissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta. Rakenneavauksesta
otettiin yhteensä 4 kpl näytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobitutkimuksissa yhdessä
näytteessä tulokset voivat viitata kasvustoon, muissa näytteissä ei viljelymenetelmällä
havaittavaa mikrobikasvustoa. Näytteet on analysoitu Turun yliopiston Aerobiologian
yksikössä, analyysivastaus liitteenä (Hakastaronkatu6_VALMAT_Polygon_281119).

Luokka 118
Luokassa 118 tehdyissä rakenneavauksessa havaittiin pieniä kosteuteen viittaavia jälkiä,
värimuutoksia, ruostunut ruuvi ja pientä hajua seinärakenteen sisällä. Rakenteiden piikkija pintamittauksissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta. Rakenneavauksesta
otettiin yhteensä 5 kpl näytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobitutkimuksissa yhdessä
näytteessä tuloksissa esiituu poikkeavaa mikrobikasvustoa, kahdessa epäilyä
poikkeavasta mikrobikasvusta, muissa näytteissä ei poikkeavaa mikrobikasvustoa.
Näytteet on analysoitu WSP:n sisäilmalaboratoriossa, analyysivastaus liitteenä
(1911191518OT).
Näytteet on analysoitu kahdessa erissä laboratoriossa logististen aikataulujen vuoksi.
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Kuva nro 9
Rakenneavaus luokassa 118.
Yleiskuva rakenneavaus
kohdasta.

Kuva nro 10
Rakenneavaus luokassa 118.
Seinälevyssä paikoin
tummentumaa, näytteessä
esiintyy poikkeavaa
mikrobikasvustoa.
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Kuva nro 11
Rakenneavaus luokassa 118.
Ruosteinen kipsilevyruuvi.

Kuva nro 12
Rakenneavaus luokassa 118.
Höyrynsulku on epätiivis ja
paikoin rikkonainen alaosasta.
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Kuva nro 13
Rakenneavaus luokassa 118.
Materiaaleissa paikoin pientä
värimuutosta.

Kuva nro 14
Rakenneavaus luokassa 118.
Materiaaleissa paikoin pientä
värimuutosta.

Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki
www.polygongroup.fi

Polygon Finland Oy
Perämiehenkatu 3
24100 Salo

Sivu: 11 (28)
Työnumero: 545604_545614
Raportti laadittu: 13.1.2020

Kuva nro 15
Rakenneavaus luokassa 118.
Materiaaleissa paikoin pientä
värimuutosta.
Seinärakenteessa on
muovipinnoitettu villakaistale.
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Väliseiniin tehtiin yksi rakenneavaus huoneiden 114 ja 115 välisen oven yläpuolelle. Oven
yläpuolella pintamateriaaleissa on viitteitä kosteusvaurioista. Rakenteiden piikki- ja
pintamittauksissa ei havaittu normaalista poikkeavaa kosteutta. Rakenneavauksessa ei
havaittu kosteusvaurioihin viittaavia jälkiä. Rakenneavauksen yhteydessä otettiin 2 kpl
materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobitutkimuksissa näytteissä ei
viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. Näytteet on analysoitu Turun
yliopiston Aerobiologian yksikössä, analyysivastaus liitteenä
(Hakastaronkatu6_VALMAT_Polygon_281119).

Kuva nro 16
Väliseinän rakenneavauksessa
ei havaittu kosteusvaurioihin
viittaavia jälkiä.

Kuva nro 17
Väliseinän rakenneavauksessa
ei havaittu kosteusvaurioihin
viittaavia jälkiä.
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Yläpohjassa havaittiin vesivuotihin viittaavia jälkiä runsaasti ja näytteiden otolla todettiin
mikrobivaurio vuotokohdan alapuolelta höyrynsulun yläpohjan puolisesta eristeestä.
Muidenkin vuotokohtien alueilla on olosuhteet mahdollisia mikrobivaurioille. Yläpohjan
höyrynsulun epätiiveyskohtien kautta on mahdollista alipaineisuuden vuoksi päästä
epäpuhtauksia sisäilmaan. Suositellaan vaurioiden laajempaa mikrobinäyte otantaa tai
vaihtoehtoisesti epäpuhtauksien pääsyn estämistä sisäilmaan.
Ulkoseinissä havaitut vauriot ja höyrynsulun epätiiveydet mahdollistavat rakenteen sisältä
tulevien epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan alipaineisuuden seurauksena. Tarkastuksen
ja mikrobitutkimuksien perusteella on mahdollista, että mikrobivaurioita voi esiintyä koko
maanvastaisen seinän alueella. Tarvittaessa mikrobitutkimuksien otantaa tulee laajentaa.
Suositellaan maanvastaisen seinän rakenteellista korjausta joko tiiviimmäksi rakenteeksi
tai mikrobivaurioiden poistamista ja rakenteen korjaamista mikrobivaurioitumattomilla
materiaaleilla.
Väliseinästä ei havaittu mikrobivaurioita ja tarkastuksen perusteella on näkyvät vauriot
kosmeettisia vaurioita.

Parhain terveisin

R.J.Rinne

_____________________________________________

Riku Rinne, Rkm (Amk), sisäilmatutkija, kartoittaja
Puhelin
sähköposti

040-5351214
riku.rinne@polygongroup.com

Rakenteiden kosteuden mittaaja –
Sertifikaattinumero VTT-C-20181-24-14

Puhelinnumerot, joista voitte tiedustella tilaamienne töiden etenemistä:
Työnjohto:
Työnjohto:
Aluepäällikkö
Toimisto (klo 8.00–16.00):
Yhteystiedot sähköpostitse:
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Kari Rastas
0500 520669
Teemu Räsänen
040 6725509
Arto Takala
040 6310006
Turun toimisto
020 7484320
etunimi.sukunimi@polygongroup.com
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Toimeksiannoissamme noudatamme Polygon Finland Oy:n yleisiä sopimusehtoja:
Polygon Finland Oy:n yleiset sopimusehdot (A15)
1.

Yleistä
Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan palvelun toimittajan Polygon Finland Oy:n (jäljempänä ”Polygon”) ja toimeksiannon tilaajan
(jäljempänä ”tilaaja”) välisiin palveluihin, kartoituksiin, katselmuksiin ja muihin kirjallisesti sovittuihin ja/tai vahvistettuihin töihin, jollei
muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Tilaajan ja Polygonin välille tehdään ennen toimeksiannon alkamista kirjallinen sopimus (kahtena (2) kappaleena; toinen tilaajalle ja
toinen Polygonille) tai aiempaa toimeksiantoa muutettaessa tai jatkettaessa kirjallinen tilausvahvistus täydentämään tarvittavine
liitteineen aiempaa kirjallista sopimusta. Sopimuksessa määritellään toimeksiannon kohde, toimitettavat työt ja palvelut eriteltyinä sekä
kohteen laajuus ja kohteen käyttötarkoitus työn valmistuttua. Tilausvahvistuksessa tai sopimusliitteessä määritellään toimeksianto
tarvittaessa sopimuksen vaatimin tarkennuksin. Mikäli tilaajan ja Polygonin välillä on käytössä puitesopimusmenettely toimeksianto
vahvistetaan tilausvahvistuksella tai muutoin erikseen sovitulla tilausmenettelyllä.
Polygon veloittaa palveluistaan voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Työtunnit, matkakustannukset, päivärahat sekä toimeksiannon
vaatimien raporttien ja muun dokumentaation valmistelu veloitetaan toteutuneen työmäärän mukaisesti. Tarvikkeiden ja materiaalien
laskutuksessa noudatetaan 20% yleiskululisää Polygonin ostonettohintaan lisättynä. Polygon on oikeutettu laskuttamaan toimeksiannon
kahden (2) viikon välein. Urakan kestäessä alle kaksi (2) viikkoa laskutetaan 50% työosuudesta urakan alkaessa ja loput määritellyt urakan
laskutusosuudet hyväksytyn luovutuksen yhteydessä.
Maksuehtona 14 päivää netto. Laskut ovat toimitettavissa sähköisesti. Lisäämme laskuihin kulloinkin voimassa olevan laskutuslisän.

2.

Toimeksiannon tarkoitus ja laajuus
Toimeksiannon tarkoitus ja laajuus määritellään sopimuksella tai tilausvahvistuksessa. Tässä ehdossa määritellään perusteet
Kosteustekniselle katselmukselle, Kosteuskartoitukselle ja Kuivaukselle. Muut työt ja urakat määritellään erikseen sopimuksessa,
tilausvahvistuksessa tai liitteissä vastaamaan urakan tai palvelun sisältöä.
Kosteustekninen katselmus. Tällä tarkoitetaan kosteusvahinkoriskikatselmuksena rakennusteknistä tarkastusta. Menetelmät ovat
aistinvaraisia ja ainetta rikkomattomia. Katselmuksessa todetaan silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja laitteita irroittamatta tai
siirtämättä asiakaskohteen katselmushetken kosteusvahinkoriskit.
Kosteuskartoitus. Tarkoituksena on selvittää asiakaskohteesta mahdollisesti kostuneet ja kosteusvaurioituneet alueet ja rakenteet sekä
niiden laajuus. Kosteuskartoitus sisältää asiakaskohteen silmämääräisen tarkastuksen, valitulla menetelmällä toteutetun (yleisesti
porareikämittaus) rakenteiden viitekohteiden kosteusmittauksen sekä tutkimusraportissa mainittujen asiakirjojen ja dokumenttien
tarkastuksen rakenneteknisestä näkökulmasta. Muut menetelmät ja kartoitusosuudet määritetään ja hinnoitellaan erikseen tarjouksessa,
tilausvahvistuksessa ja/tai sopimuksessa.
Kuivaus. Kuivaustoimeksiannon tarkoitus on kuivata asiakaskohteen rakenteet määritellyssä laajuudessa.
Rakenteiden, sähkön, lämmön, veden, ilmanvaihdon, savuhormien, tulipesien sekä koneellisen varustuksen kunnon tarkastus ei sisälly
ilman erillistä sopimista toimeksiantoon.
Kosteusvahinkoriskikatselmus- ja kosteuskartoitustoimeksiannoissa Polygon arvioi ja antaa lausunnon asiakaskohteen
kosteustilasta havaintojensa sekä sen perusteella mitä tietoja Polygonilla on vastaavista rakenteista ja kohteista. Näkymättömien osien ja
rakenteiden kunto arvioidaan näkyvien indikaattorien, kokemusperäisen tiedon ja kartoituksissa lisäksi viitekohtaisten tutkimustulosten
perusteella.
Arviointi antaa toimeksiannon laajuuteen ja menetelmiin perustuvan kuvan asiakaskohteesta, kuitenkaan poissulkematta
mahdollisuutta, että asiakaskohteessa on sellaisia virheitä, joita ei pysty havaitsemaan toimeksiannon rajausten ja laadun puitteissa.
Polygon ei kanna vastuuta näistä vahingoista tai niiden selvittämisestä, vaan ne tulee mahdollisuuksien mukaan niistä havaittujen
viitteiden ilmi tullessa erikseen täydentää selvitystyön osalta toimeksiannon osaksi.
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Toimeksiannosta laaditaan tutkimusraportti. Jos Polygon havaitsee, että lisäselvitykselle tai tutkimukselle on tarvetta myös tämä tulee
kirjata tutkimusraporttiin.

3.

Tilaajan asema ja vastuu
Tilaajan tulee huolehtia siitä että asiakaskohteessa ja/tai työskentelytilassa ei ole työskentelyn kannalta terveydellisiä riskitekijöitä.
Polygon suojaa henkilöstönsä työskentelyn sopimuksen puitteissa tietoonsa tulleita riskejä vastaan. Tilaaja on velvollinen kertomaan
näistä ennen toimeksiannon hyväksymistä tai välittömästi tiedon saatuaan. Polygon on oikeutettu keskeyttämään työskentelyn kohteessa
heti tällaisen ennalta tuntemattoman työterveystekijän havaitessaan. Tällaisissa tapauksissa urakan ja työskentelyn jatkamisesta sovitaan
erikseen ja ylimääräisistä kustannuksissa tulee huomioida haitan poistamisen lisäksi työskentelyolosuhteiden palauttaminen niiden
vaatimalle tasolle. Tilaaja vastaa lähtökohtaisesti näistä kustannuksista, jollei toisin erikseen sovita urakkaa täydentävänä lisäosuutena.
Tästä aiheutuvat mahdolliset viivästyksen aiheuttamat kustannukset ja/tai urakan viivästyimisestä aiheutuvat kustannukset ovat myös
tilaajan vastuulla.
Tilaajan tulee huolehtia siitä että Polygonilla on vapaa ja kustannukseton pääsy asiakaskohteeseen siinä määrin ja niinä työaikoina kuin
Polygon katsoo tarpeelliseksi työn oikein suorittamisen kannalta. Tilaajan tulee varautua siihen, että työosuuksia saatetaan suorittaa
myös arkityöajan ulkopuolla.
Tilaajan tulee antaa Polygonille kaikki tarvittava tieto ja dokumentaatio asiakaskohteen kunnosta ja ominaisuuksista, joista hänen olisi
pitänyt olla selvillä huomioiden toimeksiannon laatu ja laajuus. Polygon on velvollinen tarvittaessa luetteloimaan asiakkaalle tällaiset
tarvitsemansa tiedot ja dokumentaation joita saattaa perustellusti tarvitsevansa toimeksiannon suorittamiseksi. Jos ei erikseen sovita
tiedonantovelvoite on rajauksetta tilaajalla. Tilaaja vastaa Polygonille antamistaan tiedoista, dokumenteistä sekä ohjeista sekä niiden
oikeellisuudesta. Mahdollisista virheistä pohjatiedoissa, niiden aiheuttamista vääristä tulkinnoista, uusittavista työvaiheista, työvirheistä
tai vahingoista vääriin tietoihin ja/tai dokumentaation perustuen vastaa tilaaja.
Polygon on oikeutettu luottamaan tilaajan luovuttamissa ja tutkimusraportissa mainituissa asiakirjoissa mainittujen tietojen
paikkansapitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastaminen tai päivittäminen.
Jollei toisin ole sovittu tilaaja vastaa erikseen omalla toimeksiannollaan tarpeellisten toimeksiantoon kuulumattomien
rakennusteknisten töiden ja korjaustöiden suorittamisesta. Tällainen toimeksianto voi olla jatkumo katselmukselle, kartoitukselle ja/tai
kuivaukselle Polygonin toimesta suoritettuna erilliseen tarjous- ja sopimusmenettelyyn pohjautuen.
Tilaaja on velvollinen järjestämään Polygonille asianmukaiset mahdollisuudet kuljettaa asiakaskohteelle tutkimusvälineet, työkalut ja
muut tarvittavat välineet työn suorittamiseksi. Näitä on pystyttävä myös säilyttämään kohteella tarvittaessa. Polygonin ajoneuvolla tulee
olla vapaa pääsy kohteen välittömään läheisyyteen. Polygonin henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus käyttää kohteessa olevia WC –tiloja.
Tilaaja vastaa kohteella olevasta sähköstä, sen saatavuudesta toimeksiannon alueelle, sen kustannuksista sekä mahdollisen
varavoimalähteen käytöstä eiheutuvista kuluista täysimääräisesti. Mahdolliset nostimet henkilöitä tai tavaroita varten
käytetään kohteella tilaajan lukuun. Normaalista poikkeavista työympäristöä ja kohdetta koskevista tarpeista on Polygon
velvollinen tiedottamaan tilaajaa heti tarpeen havaittuaan. Tilaaja vastaa mahdollisesti aiheutuvista lisäkuluista koskien
työskentelyolosuhteiden vaatimuksia lain ja asetusten sekä toimeksiannon suorittamisvaatimusten mukaisin määrityksin.
Tilaaja on vastuussa Polygonille vahingoista, jotka johtuvat tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Jos toimeksiannossa
käytetään tilaajan vaatimuksesta materiaaleja, menetelmiä, työtapoja tai rakenteita joista Polygon on ilmoittanut aiheutuvan riskejä tai
lisäriskejä, Polygon ei kanna vastuuta niistä. Polygon ei vastaa tämän johdosta aiheutuneista vahingoista tai vahinkoriskeistä.

Havaittuaan syntymässä olevan riskin tai vahingon Polygonin on siitä viipymättä ilmoitettava tilaajalle, vahinkojen välttämiseksi,
rajaamiseksi ja tilanteen uudelleen arvioimiseksi suhteessa alkuperäiseen toimeksiantoon. Mahdollisista muutoksista alkuperäiseen
toimeksiantoon neuvotellaan erikseen tällaisen tilanteen ilmetessä arvioiden kustannusmuutos suhteessa tuleviin toimenpiteisiin. Mikäli
toimeksianto keskeytyy asiakkaasta johtuvistä syistä, on Polygon oikeutettu laskuttamaan suoritettu työ muiden toteutuneiden
kustannusten lisäksi sekä erillinen korvaus keskeytyneen urakan aiheuttamista haitoista, 50% laskuttamattomasta urakkaosuudesta.
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Polygonin asema ja vastuu
Polygonin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa toimeksianto sen edellyttämällä ammattitaidolla puolueettomasti, riippumattomasti
ja hyvää teknistä tapaa noudatten yleiset toimeksiannolle asetetut tavoitteet huomioiden. Polygonin tulee huolehtia pätevyydeltään
oikean henkilöstön käyttämisestä toimeksiannon oikein suorittamiseksi.
Polygon vastaa siitä, että Polygonin suorittama työ vastaa toimeksiantoa ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja
viranomaismääräysten vaatimukset. Polygon on velvollinen tiedottamaan tilaajaa viipymättä havaitessaan tilanteen jossa nämä seikat
eivät toteudu asiakaskohteella. Jos Polygonin suorittamassa työssä havaitaan virheitä tai puutteita ja nämä yhdessä katselmoidaan, tulee
niistä laatia Polygonin kirjallinen raportti. Polygonilla on oikeus ja velvollisuus suorittaa itse korjaavat toimenpiteet
toimeksiantosopimuksen laajuus huomioiden. Kolmannen osapuolen suorittamasta Polygonin aiheuttamasta virheenkorjauksesta tulee
sopia erikseen molempien osapuolten yhdessä asia erikseen sopien. Mikäli tilaaja teettää korjaustoimet kolmannella osapuolella
Polygonia tiedottamatta ja reklamoimatta kirjallisesti sekä ilman vaadittavan sopimuksen solmimista, aiheutuneet kulut ovat
täysimääräisesti tilaajan kuluja.
Ellei Polygon korjaa havaittua ja yhdessä todettua virhettä tilaajan kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa, on tilaajalla oikeus
teettää havaitut ja tarvittavat korjaustoimenpiteet yhdessä sovitulla taholla Polkygonin lukuun. Kohtuullinen aika on yleisesti kolme (3)
kuukautta. Mikäli Polygon työllään tai sen laiminlyönnein aiheuttaa asiakkaalle vahinkoa tai merkittävää haittaa tulee tämä korvata
perustuen kirjalliseen reklamaation ja todettuun ja todistettuun haittaan ja/tai vahinkoon. Polygon on toimeksiannossa ja sopimuksessa
sekä näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa vahingosta, jotka johtuvat Polygonin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä.
Polygon ei kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon pienentymisestä tai muutoksista niissä ylipäätään.
Polygon ei myöskään ole vastuussa menetetystä liikevoitosta, kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista tai välillisistä vahingoista.
Polygon vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä ja virheestä mikäli nämä osuudet on sisällytetty toimeksiantoon.
Polygonin vastuu vahingoista on enintään Polygonin toimeksiannosta saaman kokonaispalkkion suuruinen. Tämä rajoitus ei
kuitenkaan koske tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa joka aiheutuu tilaajalle.
Tilaaja on velvollinen reklamoimaan kirjallisesti havaitsemastaan virheestä Polygonia 14 vuorokauden kuluessa havaittuaan virheen tai
vastaavasti toimeksiannon luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on ilmoitettava mahdollisen korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä
viipymättä kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä lukien kun virhe on ilmennyt tai sen katsotaan olevan havaittavissa.
Polygoniin vastuu toimeksiantoa koskien päättyy kokonaisuudessaan yhden (1) vuoden jälkeen toimeksiannon päättymisestä.
Toimeksianto tai sopimus katsotaan päättyneeksi kun siinä määritetyt työosuudet on suoritettu tai luovutuspöytäkirja on allekirjoitettu.

5.

Muut ehdot
Raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä ja/tai kohteista saatujen tulosten analysointiin. Raportti
sisältää analyysi- ja mittatietoja ainoastaan kyseisessä raportissa mainituista kohteista ja mittapisteistä mittaushetkellä, eikä raportin
tuloksia ja johtopäätöksiä voi yleistää kohteen tai kiinteistän muihin tiloihin ja/tai rakenteisiin.
Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla kiinteistössä tai sen rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita.
Vahinkotarkastusraportin ollessa kyseessä raportti laaditaan kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden selvittämiseksi, eikä raporttia
voi käyttää kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä.
Polygon ei kanna vastuuta kiinteistössä olevista piilevistä vioista tai vaurioista jotka ovat tutkimuskohteen ulkopuolella tai syntyneet
tutkimushetken jälkeen tutkimuskohteeseen. Karoitus- ja katselmuspalvelu sekä sen dokumentointi ei saata Polygon Finland Oy:tä
vastuuseen tutkimuskohteen mahdollisista virheistä tai vaurioista tutkimushetkellä, sitä ennen tai sen jälkeen.
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