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Yleistä 
Perniön kotihoidon esimieheltä tuli tilapalveluille haittailmoitus syyskuussa 2018 koskien osoitteessa 

Vuorilinnankatu 7, Perniö sijaitsevan vuonna 1995 rakennetun rakennuksen pohjakerrosta. Haittailmoituksessa 

raportoitiin hajusta, tunkkaisuudesta ja seisovasta ilmasta. Työntekijöillä esiintyi myös oireilua.  

 

Helmikuussa 2018 tehdyissä tutkimuksissa oli tullut ilmi, että alapohjabetoni oli poikkeavan kostea ja pinnoite 

oli kemiallisesti vaurioitunut. Pinnoitteiden uusiminen, mikä valmistui kesällä 2019, käsitti koko rakennusosan 

ja sen aikana käyttäjät olivat evakossa toisessa kerroksessa. Uusi pinnoite on keraaminen laatta. 

 

Paluumuuton jälkeen syksyllä 2019 osa käyttäjistä oireili edelleen ja tutkimuksia jatkettiin. 

 
 

Tiivistelmä 
 

Huolimatta lattiapinnoitteiden uusimisesta päästöttömiksi keraamisiksi laatoiksi oireilu jatkui. Tutkimuksia 

jatkettiin ja ne kohdennettiin muihin tekijöihin. 

 

Aiemmin oli jo tiedossa, että aulasta oli otettu mikrobiologinen ilmanäyte, mikä oli poikkeava. Poikkeaman 

syytä kartoitettiin ottamalla ulkoseinän eristetilasta materiaalinäytteet rakennuksen päädystä. Ylemmällä 

tasolla tulos oli tavanomainen, mutta lähellä sokkelin rajaa epätavanomainen. 

 

Lisänäytteitä suunniteltiin, mutta tutkimusten edetessä niistä luovuttiin ja keskityttiin merkkiainemittauksiin. 

Tulosten perusteella alapohjan ja ulkoseinien liitokset olivat tiiviit. Pinnoitekorjausten yhteydessä ne oli 

tiivistetty huolella. Kuitenkin kaikkien ikkunoiden liitymät ulkoseiniin olivat hatarat ja eristetilasta kulkeutui 

vuotoilmoja hieman alipaineiseen sisätilaan. 

 

Lisäksi tutkittiin tuloilmakanavien epäpuhtauksia. Kanavisto oli erittäin likainen ja järjestelmässä esiintyi 

mineraalikuituja. Tiloissa oli tehty käyttötarkoituksenmuutoksia ilman, että ilmanvaihto olisi huomioitu. 

 

Tiloissa tullaan tekemään vielä ikkunoiden liittymien tiivistykset ja ilmanvaihdon puhdistus sekä 

mineraalikuitulähteiden poisto. 
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Tiedot rakennuksesta 

 

Kohde: Perniön kotihoito (alunperin Perniön ja Särkisalon vuodeosasto) 

Rakennusvuosi: 1995 

Rakennustyyppi: Toimisto 1. krs ja hoitolaitos 2. krs 

Kerrosluku: Kaksi, kerros 2 on tyhjillään 

Tutkittavien tilojen sijainti: 1. kerros 

Tutkittavien tilojen laajuus: 1. kerros 

Julkisivu: Tiili puhtaaksimuurattuna ja rapattuna 

Runkorakenne: Tiili-villa-betoni ulkoa sisäänpäin 

Perustukset: Kantava maanvastainen alapohja 

Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

 

 

Tiedot rakenteista 

 

Asemapiirroksessa näkyy rakennuksen sijoittelu maastoon. 

 

 

 

 

Ja leikkauspiirroksesta käy ilmi, että kantavan alapohjan alapuolelle on suuniteltu asennettavaksi 

solupolystyreenilevy R 70mm, mutta sitä ei havaittu aiemmin tehdyssä rakenneavauksessa. 

Pohjoiseen päin oleva pääty on 

puhtaaksi muurattu tiili ja 

maanpinta lähtee kohoamaan 

lännen puoleista sivua kohti. 

Sivulla länsi maanpinta kohoaa 

niin, että ikkunat ovat enää 

yläikkunoita. Itäsivulla molemmat 

kerrokset ovat maanpinnan 

yläpuolella. 

Sairaalantien  viereisellä sivulla 

pintavedet ohjautuvat kohti 

rakennusta. 
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Ulkoseinärakenne on oheisen kuvan mukainen. 

 

Tiedot aiemmista tutkimuksista ja saadut tiedot 

“Tutkimusraportti, Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus” kohteena Perniön terveysasema, Vuorela 

päiväyksellä 28.2.2018 tekijänä Sirate Group Oy, Turku. Tutkimuksesta kävi ilmi, että alapohjan lämmöneriste 

puuttuu. Kuvasta käy edelleen ilmi, että alustäyttö on hienoa hiekkaa. 

 

Havainnot 

Ilmanvaihtopiirustuksista kävi ilmi, että nykyinen tiimitila on ilmanvaihdollisesti suunniteltu alunperin 

varastoksi. 
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Tutkimusmenetelmät ja näytteenottopaikat 

 

Merkkiainemittaus siten, että merkkiainetta syötettiin ulkoseinän eristetilaan. Tutkimus tehtiin 

normaalitilanteessa -2 Pascalia ja alipaineisessa tilassa -10 Pascalia (Polygon). 

 

Paine-eromittaus molemmissa kerroksissa molemmilta sivuilta (Polygon). 

 

Mikrobit (homesienet ja bakteerit) päätyseinän lämmöneristeestä. 

 

Pölyn koostumus tuloilmakanavistossa. 

 

Mineraalikuidut tuloilmakanavistossa. 

 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet tasoitteesta ja keraamisen laattapinnoitteen päällä. 

 

Olosuhteet mittausten aikana 

Painesuhteet olivat tavanomaiset ja alipaineistetut. 

 

Tulokset ja niiden tarkastelu 

 

Merkkiainemittauksista kävi ilmi, että kaikissa tiloissa ikkunoiden liittymissä ulkoseinään oli ilmavuotoja. 

Tämä mahdollistaa ulkoseinäeristeissä olevien mikrobi- ym. epäpuhtauksien siirtymisen sisäilmaan. 

 

Paine-ero ulkoseinän yli mitaten oli keskiarvoltaan -2,3 Pascalia eli hyvä. Paine-ero kasvaa, kun ikkunat 

tiivistetään. 

 

Mikrobitutkimuksissa päätyseinässä ulkoseinän alaosan lämmöneriste oli mikrobivaurioitunut, mutta 

ylempänä kunnossa. Näytteitä ei otettu lisää, sillä jo saatujen tulosten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella 

pääteltiin, että eristetilassa ei ole massiivista vauriota. 

 

Pölyn koostumusnäytteiden mukaan tuloilmakanavistossa oli hienojakoista kiviaines- ja ulkoilmapölyä, 

teollisia mineraalikuituja (40-50% eli runsaasti) ;lasivilla- ja lasikuitukuituja sekä runsaasti kalkkipohjaista 

rakennusmateriaalipölyä. 

 

Mineraalikuitunäytteiden, otettu geeliteipillä, mukaan tuloilmakavistossa oli kuituja reilusti alle viitearvon 

10-30 kuitua/cm2. Saadut tulokset olivat 7,7 ja 0,7 kuitua/cm2. Yhtä näytettä ei kyetty analysoimaan, koska 

näytteessä oli runsaasti siitepölyä ja ulkoilmapölyä, mikä häiritsi laskemista. 
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Haihtuvat organiset yhdisteet tasoitteessa ylitti viitearvon TVOC=50 µg/m3g ollen 70 µg/m3g. Pitoisuutta 

nosti hiilivetyseos. Kemiallisen hajoamisen indikaattoyhdistettä oli 20 µg/m3g, kun sen viitearvo oli 40 µg/m3g. 

1-Butanolia oli 3 µg/m3g. 

 

Jaakonsalista keraamisen laatan päältä lasikuvun avulla suunnattuna näytteenä otetuissa tuloksissa TVOC oli 60 

µg/m3. 2-Etyyli-1-heksanolia oli 14 µg/m3 ja 1-Butanolia 120 µg/m3. Näytteelle ei ole olemassa viitearvoja. 

Näytteenottotapaa käytetään pääasiassa vain haitan lähteen selvittämiseksi. Tässä tapauksessa ei ollut kyse 

siitä vaan ainoastaan olevan olosuhteen päivittämisestä. Lattiatasolla esiintyvät pitoisuudet laimenevat 

ilmanvaihdon vaikutuksesta. 

 

Johtopäätökset 

Kemiallisesti hajoavien lattiapinnoitteiden poistaminen ja uusiminen keraamisiksi laatoiksi oli tarpeellinen 

toimenpide. Kemiallisen hajoamisen indikaattoriyhdisteitä emittoituu vielä sisäilmaan, mutta tilanne paranee 

koko ajan ja lopulta yhdisteet loppuvat. Pinnoitteita tai alapohjarakennetta ei ole enää syytä ajatella 

sisäilmahaitan ylläpitäjänä. 

 

Tällä hetkellä ilmanvaihdon kanavistossa olevat epäpuhtaudet ja ilmavuodot ikkunoiden liittymistä aiheuttavat 

sisäilmahaittaa. 

 

Ilmanvaihdon päätelaitteiden suojauksessa on ollut puutteita. 
 

 

Ehdotukset toimenpiteiksi 

Sisäilmahaitan poistamiseksi ehdotamme ikkunoiden tiivistämistä ulkoseinärakenteisiin ja ilmanvaihdon 

puhdistamista ja mahdollisten kuitulähteiden poistamista. Toimenpiteiden jälkeen ehdotamme paine-eron 

tarkistamista, koska tiivistys lisää alipainetta. 

 

 

  
Sisäilma-asiantuntija, RI, RTA 

 

 

 

Liitteet 

Liite 1. Materiaalinäytteen mikrobianalyysi 

Liite 2. Pölyn koostumus 

Liite 3. Teollisten mineraalikuitujen esiintyminen teippinäytteessä 

Liite 4. VOC-analyysi materiaalinäytteestä 

Liite 5. VOC-analyysi suunnatusta ilmanäytteestä 

Liite 6. Polygon Finland Oy:n tarkastusraportti 595013_595018 
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Liite 2. 
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Liite 2 jatkuu 
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Liite 3. 
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Liite 4. 
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Liite 5. 
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Liite 5 jatkuu 

 

 

 

 

 

Liite 6. Tarkastusraportti 17 sivua, Polygon Finland Oy 

 



 

Polygon Finland Oy 
Perämiehenkatu 3 
24100 Salo 

Sivu: 1 (17) 
Työnumero: 595013_595018 
Raportti laadittu: 3.1.2020 

 

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

 

 

Tarkastusraportti 
TILAAJA Salon Kaupunki 

Tilapalvelut 
Arja Miihkinen 

 

KOHDE Perniön kotihoito 
Vuorilinnantie 7 
25550 PERNIÖ 

  

TUTKIMUKSET 26.11.2019-17.12.2019 

  

Toimeksianto Merkkiainemittaukset ja paine-eromittaukset ulkoseinän alueilla 1 ja 2 kerroksessa. Lisäksi 
materiaalinäytteenotto mikrobivaurioiden määritystä varten seinän eristetilasta. 

Läsnäolijat  
 

 

Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti 

Riku Rinne Kartoittaja 040 5351214 riku.rinne@polygongroup.com 

    

    

    

Kohteen yleiskuvaus Tutkimukset on tehty vuonna 1995 valmistuneessa laajennusosassa. Tiloissa työskentelee 
1krs. Perniön kotihoito ja 2krs. tilat ovat tyhjillään. Kohteessa on suoritettu alapohjan 
saneeraustyöt vuoden 2019 alkupuolella. Alapohjan saneerauksen jälkeen tiloissa oireilu on 
jatkunut. 
 
Rakennus on betonirakenteinen ja 3 kerroksinen, ylimmässä kerroksessa talotekniikka tilat. 
Tutkimukset on rajattu 1 ja 2 kerroksen alueelle. 
 
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto järjestelmä. 
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Sivu: 2 (17) 
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Polygon Finland Oy 
Puh. 020 7484 01 
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 
www.polygongroup.fi 

 

 
Merkkiainetutkimukset 

• Ilmanvaihtojärjestelmä ja sen asetus 
- koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
- paine-ero mittauksissa ei havaittu erillistä vuorokausiohjausta ilmanvaihdossa 
- merkkiainetutkimuksen aikana ilmanvaihto järjestelmä oli normaali 

käyttötilanteessa 
- tutkimukset suoritettiin 28.11.2019 klo 8-14 välisenä aikana 
 

• Tutkittavat alueet ja laajuus 

- tutkittavat tilat valittiin alakerrasta tilojen käytön mahdollisuuksien mukaisesti, 
yläkerrasta valittiin sattumanvaraisesti 

- tutkimukset suoritettiin 2:ssa alakerran tilassa sekä 2:ssa yläkerran tilassa 
- molemmissa kerroksissa tutkittiin rakennuksen molemmilta pitkiltä sivuilta 

yksittäiset huoneet 
- tutkitut huoneet 1krs.; 004 ja 010 2krs.; 004:n yläpuolinen huone ja 030:n 

yläpuolinen huone 
 

• Tutkittavat rakenteet, rakennetyypit ja rakenneliitokset 
- tiloissa tutkittavana rakenteena oli ulkoseinärakenne 
- ulkoseinärakenne on seuraavanlainen: 

 
 

• Olosuhteet mittaus hetkellä 
- ulkoilman lämpötila +3.4 °C - +4.4 °C 
- ulkoilman suhteellinen kosteus 100 % 
- tuulen nopeus 3-4 m/s 
- sisäilman lämpötila +19,5 °C - +20,7 °C 
- sisäilman suhteellinen kosteus 35 % - 37 % 

 

• Käytetyt mittalaitteet ja kaasut 
- lukulaite Sensistor XRS9012, kaasu 95%typpi/5%vety 

 
 
 
 
 

~  20 mm rappaus 

~130 mm tiilimuuraus 

~  20 mm ilmaväli 

~150 mm mineraalivilla 

~160 mm teräsbetoni 

+ - 
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• Alipaineistus 
- merkkiainemittaukset suoritettiin 2:ssa eri paine-ero tilanteessa, normaalissa 

ilmanvaihdossa sekä alipaineistettuna 
- ilmanvaihdon normaalitilanteessa paine-ero ulkovaipan yli oli -2 Pa – (-4) Pa 
- koneellisesti luotiin alipaineeksi -10 Pa – (-14) Pa ulkovaipan yli 
- paine-ero mitattiin jatkuvana mittauksena koko tutkimuksen ajan 

• Merkkiaineen syöttötapa ja syöttöpisteet 
- merkkiaineen syöttöä varten porattiin sisäpuolisen teräsbetoniseinän läpi 

eristetilaan 8 mm reikä, joka tiivistettiin kitillä kaasun syötön jälkeen 
- merkkiainetta syötettiin 10l/min vauhdilla seinän eristekerroksen sisäpintaan 
- 004 ja 2krs:n huoneissa kaasua syötettiin yhdestä pisteestä keskeltä seinän 

alaosaa 
- 010 huoneessa kaasua syötettiin kahdesta pisteestä seinä alaosista 

 

• Havainnot 
- kaikissa tiloissa havaittiin ilmanvuotoreitit ainostaan ikkunan ja seinien 

liitoksissa 
- ikkunan ja seinän liitokset vuotivat merkittävästi (lukulaitteen pienimmällä 

herkkyydellä havaittu) alipaineistettuna sekä osittain jonkin verran 
(lukulaitteen suurimmalla herkkyydellä havaittu) normaali ilmanvaihdon tilassa 

- ikkunan ja seinän liitokset vuotivat koko ikkunan alueella 
- seinän ja lattian liitoksissa ei havaittu vuotokohtia, liitos on saneerauksen 

yhteydessä tiivistetty 

Paine-ero mittaukset • Mittaustapa, mittapisteet ja mittausjärjestelmä 
- paine-eroja mitattiin tiloissa loggaavana mittauksena  3 viikon ajalla, 26.11-

17.12.2019 
- mittaukset suoritettiin rakennuksen molemmilta pitkiltä sivuilta 1 ja 2 

kerroksessa 
- mittaus on suoritettu tuuletusikkunan kautta johdetulla putkella, mittakorkeus 

1,2 m lattian pinnasta 
- mittapisteitä yhteensä 4 kpl 
- mittapisteet on esitetty pohjakuvassa 
- mittalaite: KIMO KP 320 

 

• Havainnot ja mittaustulokset 
- mittausajanjakson aikana mitatut paine-erojen keskiarvot olivat välillä -2,3 Pa 

- (-3,5) Pa 
- mittauksissa ei havaittu tilojen käytön muuttavan paine-eroja, mittauksen 

perusteella tuuli on merkittävin paine-eron muutoksen aiheuttaja 
- mittaustulokset on esitetty taulukoissa 1-4 
- kaaviot on esitetty koko mittausajanjaksolta sekä jaettuna kolmeen jaksoon, 

jaksot on esitetty seuraavanlaisesti: 
1. 26.11 klo 16.00 – 3.12 klo 23.59 
2. 4.12 klo 00.00 – 10.12 klo 23.59 
3. 11.12 klo 00.00 – 17.12 klo 16.00 

Johtopäätökset ja suositeltavat 
toimenpiteet 

Havaittujen ilmavuotokohtien kautta on mahdollista päästä huoneilmaan rakenteesta 
epäpuhtauksia. Ulkoseinässä olevien mahdollisten epäpuhtauksien pääsyä 
suositellaan rajoitettavaksi ikkunaliittymien tiivistyksillä. Seinän eristetilan näytteiden 
otosta luovuttiin paksujen betonirakenteiden vuoksi. Ilmanvaihdon tasapainotus 
suositellaan tarkastettavaksi tiivistystyön jälkeen. 
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Mittaustulokset / taulukko 1 

+ merkki ylipaine sisätiloissa, - merkki alipaine sisätiloissa 

mittaustulokset on koko mittausajanjaksolta 

Tila Keskiarvo max. min. 

Aluepäällikkö 004 1krs. -2,5 Pa +19 Pa -19 Pa 

 

Jakso 1 
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Jakso 2 

 

Jakso 3 
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Mittaustulokset / taulukko 2 

+ merkki ylipaine sisätiloissa, - merkki alipaine sisätiloissa 

mittaustulokset on koko mittausajanjaksolta 

Tila Keskiarvo max. min. 

Taukotila 030 1krs. -2,6 Pa +14 Pa -22 Pa 

 

Jakso 1 
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Jakso 2 

 

Jakso 3 
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Mittaustulokset / taulukko 3 

+ merkki ylipaine sisätiloissa, - merkki alipaine sisätiloissa 

mittaustulokset on koko mittausajanjaksolta 

Tila Keskiarvo max. min. 

Huone 004:n yläpuolella 2krs. -2,3 Pa +31 Pa -20 Pa 

 

Jakso 1 
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Jakso 2 

 

Jakso 3 
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Mittaustulokset / taulukko 4 

+ merkki ylipaine sisätiloissa, - merkki alipaine sisätiloissa 

mittaustulokset on koko mittausajanjaksolta 

Tila Keskiarvo max. min. 

Huone 030:n yläpuolella 2krs. -3,5 Pa +23 Pa -21 Pa 

 

Jakso 1 
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Jakso 2 

 

Jakso 3 
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Kuvat kohteesta  

 

Kuva nro 1 
 
Yleiskuva huoneesta 010 
 

 

 

Kuva nro 2 
 
Merkkiainetutkimuksissa 
havaittiin ilmanvuotokohtia 
ikkunan liittymissä. 
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Kuva nro 3 
 
Yläkerran tilassa tarkastettiin 
ikkunapenkin puuosan alustila 
mahdollisten ilmavuotoreittien 
vuoksi. 

 

 

Kuva nro 4 
 
Ikkunan tiivistykset ovat paikoin 
rikkoontuneet/rikkonaiset. 
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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.  
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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. 

 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. 
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 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. 

4. 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. 
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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. 
 

Parhain terveisin 

 

_____________________________________________ 

Riku Rinne, Rkm (Amk), sisäilmatutkija, kartoittaja         

Puhelin   040-5351214 

 sähköposti  riku.rinne@polygongroup.com 

            

              

   

Puhelinnumerot, joista voitte tiedustella tilaamienne töiden etenemistä: 

 

Työnjohto:                 Kari Rastas                     0500 520669     

          Työnjohto:              Teemu Räsänen               040 6725509     

Aluepäällikkö                 Arto Takala  040 6310006 

Toimisto (klo 8.00–16.00):               Turun toimisto     020 7484320 

Yhteystiedot sähköpostitse:  etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

 

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

R.J.Rinne 
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