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Jukka Koponen 

Kärkölän kunta 

Virkatie 1 

16600 Järvelä 

 

1 Perustiedot 

1.1 Yleistietoja kohteesta  

Vuokkoharjun koulu on rakennettu vuonna 1952. Kohteessa on suoritettu peruskorjaus ja laajennus 

1990-luvun alkupuolella. Rakennuksessa on yksi osittain maanalainen kerros ja 2 maanpäällistä 

kerrosta. Osittain maanalaisessa kerroksessa sijaitsee käsityöluokat ja varastotilat. 1. kerroksessa on 

ruokala, liikuntasali ja luokkatiloja. 2. kerroksessa sijaitsee pääosin luokkatiloja ja opettajanhuone. 

Rakennuksen kantavana rakenteena toimii pilari-palkki-järjestelmä. Rakennuksen lämmitysmuotona 

on kaukolämpö patterilämmityksellä. Rakennuksessa on koneellinen tulo-

poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on järjestetty 6:lla ilmanvaihtokoneella.  

 

 

1.2 Tutkimusten tarkoitus  

Kohteessa on aikaisemmin suoritettu useita tutkimuksia vuosina 2012-2016 Polygon Oy:n toimesta. 

Näiden tutkimusten aikana tiloissa on suoritettu useita eri laajuudella korjauksia. Oireilujen jatkuessa 

on kartoitettu koko koulun sisäilman laatua ilmamikrobinäytteillä ja VOC-ilmanäytteillä (Sisäilmatalo 

Kärki Oy, 12/2016). Kartoituksessa näytteenotot suoritettiin lähes kaikista luokkatiloista, 

liikuntasalista, opettajienhuoneesta, rehtorin huoneesta, terveydenhoitajan tiloista sekä 

käsityöluokasta. Näytetulosten perusteella rakennuksessa havaittiin kahdessa tilassa vahva viite 

vauriosta rakennuksessa ja 8 tilassa epäily vauriosta. Kyseisten tulosten perusteella Kärkölän kunta on 

päättänyt selvittää rakennuksen kunnon kuntotutkimusmenetelmin. 

 

 

1.3 Kohteen kuntotutkimukset ja rajaus 

Kuntotutkimukset toteutetaan koko rakennukseen kokonaisvaltaisesti. Tutkimusten tavoitteena on 

antaa riittävä käsitys rakennuksen tämän hetkisestä kunnosta sekä saada selville tekijät, jotka voivat 

aiheuttaa riskejä sisäilman laadulle tai sisäilmahaittaa tilojen käyttäjille. Lisäksi tutkimuksilla saadaan 

lisätietoa rakennuksen tulevaisuuteen liittyvään päätöksentekoon ja mahdollisiin 

korjaussuunnitelmiin. 
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Rakennusteknisen ja mikrobiologisen kuntotutkimusten pääpaino on lähinnä ulkoseinä- ja 

alapohjarakenteissa, välipohjarakenteissa, rakenneliitoksissa sekä yläpohja- ja vesikattorakenteissa. 

Tutkimuksissa kiinteistöön kohdistetaan rakennusteknisiä kuntotutkimuksia ja rakennusfysikaalisia 

tarkasteluja rajatusti/pistokoeluonteisesti tiloittain tämän tutkimussuunnitelman mukaan. Lisäksi ko. 

tilojen ympärystiloja tarkastellaan kohdetutkimusten yhteydessä riskiarviopainotteisesti.  

 

 

2 Tutkimukset 

2.1 Yleiset ohjeet 

Tutkimussuunnitelmassa esitetään työn toteutus, rakenneavaus- ja materiaalinäytteenottokohdat 

tiloittain sekä näytemäärät.  

  

Kuntotutkimussuunnitelmassa on esitetty vähimmäiskuntotutkimustoimenpiteet rakenteiden 

kunnon määrittämiseksi. Kuntotutkimusten yhteydessä on kuntotutkijan sovittava tilaajan kanssa 

mahdollisesta lisätutkimustarpeista, joita tulee esille tutkimusten aikana. Kysymykseen tulevat esim. 

sellaiset rakenteet ja rakenneosat, joista selvitetään mm. vaurioiden laajuus, sillä yksittäisten 

tutkimuspisteiden perusteella ei voida aina suoraan/luotettavasti esittää korjaustoimenpiteiden 

laajuusalueita.  

 

1) Rakenteisiin kohdistetaan perusteelliset rakennustekniset, rakennusfysikaaliset ja 

mikrobiologiset kuntotutkimukset sisäilman laatuun liittyvien haittatekijöiden selvittämiseksi ja 

korjaussuunnittelun tueksi.  

 

a. Kaikista tutkittavista rakenteista selvitetään ja tarkastetaan vastaavatko tutkittavat 

rakennetyypit suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä rakenteita.  

b. Rakennetutkimusten yhteydessä otetaan lähtökohtaisesti materiaalinäytteitä 

mikrobiviljelyä varten. Mikäli rakenteessa on todettavissa selkeä mikrobikasvusto ei 

näytettä tarvitse ottaa. Näytteet otetaan rakenteen sisäpuolen eristepinnasta tai 

vastaavasta sisäpuolen rakenteesta. Näytteenottokohdan ilmayhteyttä sisäilmaan 

tarkastellaan samassa yhteydessä. Lisäksi tehtävillä merkkiainekaasumittauksilla ja 

merkkisavuilla paikallistetaan ilmayhteyksiä/epätiiveyksiä. Ko. kohdat huomioidaan 

rakenneteknisissä tutkimuksissa. 

c. mikäli rakenteista suoritettujen rakenneavausten aikana rakenteiden sisällä esiintyy 

materiaaleja, jotka saattavat sisältää PAH-yhdisteitä, asbestia, raskasmetalleja tai 

muita haitta-aineita, tulee materiaaleista ottaa materiaalinäyte epäilyn 

varmistamiseksi.  
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d. Kuntotutkimusraportissa esitetään rakenneleikkaukset ja rakenteisiin kohdistetut 

tutkimukset/tutkimuspisteet ja näytekohdat.  

 

2) Kuntotutkimusaukot ja rakenneavaukset sekä suojaaminen ja puhdistaminen kuuluvat 

kuntotutkijalle 

a. Tehdyt rakenneavauskohdat paikataan väliaikaisesti rakenteesta poistetulla 

materiaalilla, peitelevyllä tai tiivistysmassalla. Rakenteen lopullinen paikkaus ja 

pintojen viimeistely jäävät tilaajan tehtäväksi. 

b. Lämmöneristemateriaalia tulee tarvittaessa lisätä tutkittavaan rakenteeseen, jotta 

rakenteen lämmöneristävyys ei heikkene.  

c. Väliaikaisen paikkauksen tulee olla ilmatiivis, jotta avauskohdan kautta ei tule 

ilmavirtauksia sisätilaan. 

d. Lattia- ja tai muiden pintamateriaalien ennallistaminen sovitaan tilaajan kanssa 

erikseen, jotka koskevat esim. maalaus- tai tasoitetöitä tai pinnoitteiden isojen reikien 

(yli 20 mm halkaisijaltaan) paikkauksia. Lähtökohtaisesti suurien reikien paikkaus jää 

tilaajan tehtäväksi. 

e. Rakenteiden avaaminen sisäpuolelta käsin tehdään siten, että käytössä oleviin tiloihin 

ei pääse leviämään epäpuhtauksia. Porauksissa ja aukkojen teossa käytetään 

kohdepoistona HEPA-suodattimella varustettua imuria. Tarvittaessa käytetään erillisiä 

suojaseiniä ja alipaineistajaa. 

f. Tutkimusaukkojen avauksen ja umpeen rakentamisen jälkeen läheiset pinnat, jotka 

likaantuvat/pölyttyvät tutkimuksen yhteydessä, puhdistetaan imuroimalla. Muut 

siivoukset mm. nihkeäpyyhinnät jäävät tilaajan tehtäväksi. 

 

2.2 Rakenteiden perustiedot ja tutkimusten erittely 

 

Rakenne 

 

Rakenneavaukset 

(Havainnoinnit, näytteenotot ja 

kosteusmittaukset) 

Materiaalinäytteet 

(Mikrobit, suoraviljely) 

2.2.1 Maasto, sadevedenohjaus 

ja salaojitus 

  

2.2.2 Maanvastaiset seinät 4 kohtaa (2 kpl 1. krs ja 3 kpl 

kellarikerros) + 2 

vertailupistettä (näytteenotto 

eri korkeudelta lattiapintaan 

nähden) 

7 
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2.2.3 Ulkoseinät 20 kohtaa (sisältää 

ulkoseinärakenteen 

ikkunoiden 

ympärysrakenteiden ja 

patterisyvennysten 

tutkimukset) + 4 

vertailupistettä (näytteenotto 

eri korkeudelta lattiapintaan 

nähden) 

24 

2.2.4 Alapohjat 7 kohtaa (4kpl 1krs ja 3 kpl 

kellarikerros)  

5 

2.2.5 Välipohjat 9 kohtaa (3 kpl 1krs ja 6 kpl 

2krs) + 3 

vertailupistettä/rakenteen 

varmistusta 

12 

2.2.6 Väliseinät 2 kohtaa  

2.2.7 Yläpohjat ja vesikatto 5 kohtaa  2 

2.2.8 Ilmanvaihtojärjestelmä 2 kohtaa 2 

 

 

 

Yhteensä 

Materiaalimikrobinäytteet 52 

Kuitulaskeumanäytteet 8 

Paine-eromittaus 9 

Olosuhdemittaus (RH/T) 1 

PAH-materiaalinäytteet (arvio) 2 

Asbestinäytteet (arvio) 2 

Viiltokosteusmittaukset (arvio) 6 

 

 

2.2.1 Maasto, sadeveden ohjaus ja salaojitus 

Rakennus sijaitsee rinnetontilla, jossa kalliopinta kulkee lähellä rakennuksen perustuksia. 

Rakennukseen on asennettu salaojat. Sadevedet on osittain ohjattu sadevesijärjestelmään ja osittain 

rakennuksen viereen. Rakennukseen on myös osittain asennettu sokkeliin patolevytys maaperästä 
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tulevan kosteusrasituksen vähentämiseksi. Ympärillä oleva maasto ja rinnetontti ohjaavat sadevettä 

rakennusta kohti. Rakennusta vierusta ei kaada rakennuksesta poispäin. 

 

Maaston, sadeveden ohjauksen ja salaojituksen tutkimustarpeet: 

- Rakennuksen vierustan tulee kaataa rakennuksesta poispäin.  

- Salaojajärjestelmässä ei tutkimustarpeita.  

- Sadevesijärjestelmään ja sokkelin patolevytyksen toimenpide-ehdotukset tulee esittää 

kuntotutkimusraportissa. 

 

2.2.2 Maanvastaiset seinät 

Maanvastaiset seinärakenteet ovat aistinvaraisen tarkastuksen ja piirustusten mukaan pääosin 

kivirakenteisia. Rakennuksessa todettiin olevan myös maanvastaisia seiniä, joissa on mahdollisesti 

sisäpuolinen lämmöneristys ja sisäverhouslevy. Lisäksi kellarikerroksen teknisissä tiloissa todettiin 

olevan sisäpuolinen tiilimuuraus maanvastaisissa seinissä. Aistinvaraisen tarkastuksen perusteella 

maanvastaisissa seinissä saattaa olla pikeä. 

 

Maanvastaisten seinärakenteiden tutkimustarpeet: 

- kosteuskartoitus rakenteen kosteusteknisen käyttäytymisen selvittämiseksi. 

- maanvastaisissa seinärakenteissa, joissa on sisäpuolinen lämmöneristys, tulee suorittaa 

rakenneavaukset niiden kosteusteknisen- ja mikrobiologisen kunnon arvioimiseksi. 

- sisäpuolisen tiilimuurauksen alueella tulee suorittaa rakenneavauksia niiden kosteusteknisen- ja 

mikrobiologisen kunnon arvioimiseksi. 

- maanvastaisten seinärakenteiden tiiveyksiä tulee tarkastella merkkisavun tai merkkiainekaasun 

avulla. 

 

 

2.2.3 Ulkoseinät 

Ulkoseinärakenteet ovat aistinvaraisten havaintojen ja annettujen tietojen mukaan betoni-sandwich 

elementtejä rapatulla julkisivulla. 1950-luvun alkuperäisosan ulkoseinärakenne poikkeaa 1990-luvun 

alkupuolella tehtyjen laajennusten rakenteesta. Ruokalan ulkoseinän kaarevassa osuudessa 

ulkoseinän sisäkuori on tehty paikallavalettuna. Ulkoseinärakenteessa on alkuperäisosalla 

patterisyvennyksiä, jotka tyypillisesti sisältävät lämmöneristelevyn muurauksen takana. Lisäksi 

alkuperäisosassa on alkuperäisiä puu-alumiini ikkunoita. 1950-luvun ikkunankarmien eristeenä on 

mahdollisesti käytetty pellavarivettä. 
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Ulkoseinärakenteen tutkimustarpeet: 

- Ulkoseinärakenteen kosteusteknisen- ja mikrobiologisen kunnon arviointi. 1950-luvun osan, 

1990-luvun alkupuolen laajennusosien ja ruokalan kaarevan paikalla valetun ulkoseinän rakenne 

ja kunto tulee arvioida omina kokonaisuuksina 

- Patterisyvennyksen rakenteen varmistaminen ja tarvittaessa sen kosteusteknisen ja 

mikrobiologisen kunnon arviointi 

- ikkunan ympärysrakenteiden kosteusteknisen ja mikrobiologisen kunnon arviointi 

- Ulkoseinärakenteen ja ala-/välipohjarakenteen ja ikkunan rajapintojen tiiveys tulee tarkastaa 

merkkiaineen avulla. 

 

2.2.4 Alapohjat 

Alapohjarakenne on aistinvaraisten havaintojen mukaan pääosin teräsbetonilaattarakenteinen. 1950-

luvun osan aikakaudella ei tyypillisesti ole käytetty alapuolella lämmöneristettä. 1990-luvun 

laajennusosissa on piirustusten mukaan kaksoisbetonilaattaa. Teknisentyön tilassa sekä 

liikuntasalissa ja musiikkiluokassa on korokepuulattia. Kellarikerroksessa on tekniikkakanaali, josta 

on aikaisemmin poistetturakennusjätettä. Kanaali on tällä hetkellä alipaineistettu. 

 

Alapohjarakenteen tutkimustarpeet: 

- kaksoisbetonilaattarakenteiden kosteusteknisen- ja mikrobiologisen kunnon arviointi 

- maanvaraisen teräsbetonilaatta-rakenteen varmistaminen 

- korokepuulattioiden kosteusteknisen- ja mikrobiologisen kunnon arviointi 

- Ulkoseinärakenteen ja alapohjarakenteen rajapinnan tiiveys tulee tarkastaa merkkiaineen avulla 

syöttämällä kaasua alapohjarakenteeseen 

- Alapohjarakenteen pintakosteuskartoitus ja poikkeavilla alueilla viilto-

/rakennekosteusmittaukset pistokoeluontoisesti. Todetuilla kosteuspoikkeama-alueilla tulee 

pistokoemaisesti muovimattopinnoitteissa suorittaa aistinvarainen tarkastelu sen kemiallisesta 

kunnosta. 

- Tekniikkakanaalin aistinvarainen tarkistus, paine-eromittaus, olosuhdemittaus (RH/T) sekä 

merkkiainekokeet ympärillä oleviin tiloihin nähden. 

 

2.2.5 Välipohjat 

1950-luvun välipohjarakenteissa on piirustusten mukaan alalaattapalkisto, jonka eristeenä 

tyypillisesti löytyy puru, multa ja betonijätettä. 1990-luvun laajennusosissa on piirustusten mukaan 

kaksoisbetonilaatta, jonka välissä olevasta eristeestä ei ole piirustuksissa mainintaa.  

 

Välipohjarakenteen tutkimustarpeet: 

- alalaattapalkiston eristeen kosteusteknisen- ja mikrobiologisen kunnon arviointi 

- kaksoisbetonilaatan eristeen kosteusteknisen- ja mikrobiologisen kunnon arviointi 
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- välipohjarakenteen pintakosteuskartoitus ja poikkeavilla alueilla viilto-

/rakennekosteusmittaukset pistokoeluontoisesti. Todetuilla kosteuspoikkeama-alueilla tulee 

pistokoemaisesti muovimattopinnoitteissa suorittaa aistinvarainen tarkastelu sen kemiallisesta 

kunnosta. 

- Ulkoseinä/väliseinärakenteen ja alapohjarakenteen rajapinnan tiiveys tulee tarkastaa 

merkkiaineen avulla syöttämällä kaasua välipohjarakenteen eristetilaan 

 

2.2.6 Väliseinät 

Väliseinärakenteet kellarikerroksissa ovat pääosin kivirakenteisia. Kantavat väliseinät tyypillisesti ovat 

omalla anturalla. Muissa kerroksissa väliseinärakenteet ovat kivirakenteisia sekä puurakenteisia 

levyverhouksilla. 

 

Väliseinärakenteiden tutkimustarpeet: 

- kantavan väliseinärakenteen kosteuskartoitus mahdollisen kaksoisbetonilaatan alueilla seinän 

alaosasta 

- alapohjarakenteen ja kantavan väliseinärakenteen tiiveyden tarkastus merkkiaineella  

 

 

2.2.7 Yläpohjat ja vesikatto 

Vesikattona on kaikilla alueilla peltikate. 1950-luvun alkuperäisosaan on asennettu 1990-luvulla uusi 

peltikatto vanhan umpilaudoituksen päälle. Yläpohjatila on tuuletettu räystäiden kautta ja harjakaton 

alueilla päädyistä. Yläpohjatilan eristeenä on puhallusvilla.  

 

Yläpohjan ja vesikaton tutkimustarpeet: 

- Yläpohjatilan rakenne tulee tarkistaa rakenneavauksilla laajennusosassa ja alkuperäisosalla ja 

tarvittaessa arvioida sen mikrobiologista kuntoa 

- Laajennusosan ja alkuperäisosan vesikaton liittymän rakenne ja kunto tulee tarkastaa 

rakenneavauksella ja tarvittaessa arvioida sen mikrobiologista kuntoa. 

 

2.2.8 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmanvaihtojärjestelmänä rakennuksessa on koneellinen tulo-poisto ilmanvaihto. Lisäksi tiloissa on 

käytössä erillisiä poistoja wc-, keittiö- sekä varastotiloissa. Rakennuksessa on käytössä yhteensä 6 

ilmanvaihtokonetta vuodelta 1991, jotka on koottu Paroc:n pelti-villa-pelti elementeistä. 

Ilmanvaihtokoneissa ei ole taajuussäätimiä. Suodatintasona ilmanvaihtokoneissa on F5.  

Alkuperäisosassa on ennen 1990-luvun peruskorjausta ollut käytössä painovoimainen ilmanvaihto. 

Sen hormistoja on tukittu vuonna 2015 uretaanilla. Alkuperäisellä osalla on käytössä ikkunoiden 

alapuolella patterisyvennyksessä korvausilmareitit suoraan ulkoilmasta. 
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Ilmanvaihtokoneen ja ilmanvaihdon tutkimustarpeet: 

- ilmanvaihtokoneet tulee tarkastaa aistinvaraisesti sisä- ja ulkopuolelta  

- moottorin ja hihnojen kunnon arviointi 

- paroc elementtien saumojen tiiveyden arviointi  

- suodattimien asennuksen ja tiiveyden arviointi 

- kammioiden puhtauden arviointi 

- äänenvaimentimien kunnon ja mahdollisten muiden kuitulähteiden arviointi 

- tuloilmakammioiden paroc-elementtien eristeen kunnon arviointi. Tarvittaessa 

suoritetaan materiaalimikrobinäytteenotto eristeestä 

- alkuperäisosalla ja laajennusosissa tulee suorittaa ulko- ja sisäilman välisiä paine-eromittauksia 

ilmanvaihdon säätöjen ja toimivuuden arvioimiseksi 

- ilmanvaihdon päätelaitteiden kuitulähteiden tarkastus pistokoetarkastuksin 

- painovoimaisten hormien tiiveyden tarkistus merkkisavun tai merkkiaineen avulla 

- kuitulaskeumanäytteenotto tuloilmakanavien sisältä ja huonetiloista 

 

2.2.9 Muut asiat 

Rakennuksessa on todettu useita vesivuotoja eri puolilla rakennusta. Vuodot ovat talonmiehen 

mukaan johtuneet lämmitys- ja käyttövesiputkistoista. Eri puolilla rakennusta on alakatoissa jälkiä 

vuodoista.  

 

Osassa WC-tiloja on todettu lattiakaivon ympärillä kovettumista/kupruamista. Kahden WC-tilan 

lattiapinnoitetta on uusittu tämän vuoksi. 

 

Tilassa 306 todettiin homeen haju tarkastuskäynnillä. Kohde on entinen opettajien asuntola, jotka tilat 

muutettiin 1990-luvulla opetustiloiksi. Tilan vieressä olevassa hormi on tukittu korjauksen aikana 

tiloista päin, mutta hormin yläpää on ollut avonainen vesisateelle. Talonmies on ummistanut hormin 

jälkeenpäin. 

 

Liikuntasalin vieressä on sähkökaappi/huone, josta on ilmayhteys yläpohjatilaan. Tila on hyvin viileä 

ja vetoinen. Tarkastuksessa havaittiin poikkeavaa hajua tilassa.  

 

 Tutkimussuunnitelman liitteenä on paikannuspiirros tarkastuskäynnillä huoltomiehen kanssa 

tehdyistä huomioista.  

  

2.3 PTS (pitkän tähtäimen suunnitelma)  

Kuntotutkimusten aikana suositellaan tekemään PTS taulukko rakenteiden ja varusteiden käyttöiästä. 

Tällä saadaan laajempaa arvioita mahdollisia tulevaisuuden korjaustarpeista käyttöiän puolesta. 
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Sisäilmatalo Kärki Oy  puh. 010 235 2630   sisailmatalo.fi 

   info@sisailmatalo.fi   

   Y-tunnus: 2519284-6 

Tämän avulla voidaan määrittää mahdollisia pitkän tähtäimen kustannuksia tulevista korjauksista. 

Kuntotutkimustulosten ja PTS:n avulla rakennuksen mahdollisia kokonaiskustannustarpeita on 

helpompi arvioida, mikä helpottaa korjauspäätösten tekoa.  

 

PTS suositellaan tekemään kevyenä versiona, jossa arvioidaan myös LVIS-järjestelmien käyttöikää 

kokonaisuutena. Tutkimuksissa on tarkoitus painottaa enemmän rakenteiden tutkimista ja tehdä PTS 

arvio tutkimuksia tukevana kokonaisuutena. 

 

2.4 Aikataulu ja raportointi 

Tarjouksen tekemistä varten kohteeseen voi tehdä ennakkotutustumisen tilaajan kanssa erikseen 

sovittaessa.  Valittu toimija ja tilaaja tekevät tutkimuksista kirjallisen sopimuksen. Kohdetutkimusten 

ajankohdat sovitaan tilaajan kanssa erikseen.  

 

Kuntotutkimusraportti tulee sisältää yhteenvedon, tehdyt tutkimukset, näytteenottokohdat, 

näytetulosten analysoinnin, rakenteiden vauriomekanismin selvityksen (rakennusfysikaalinen 

toimivuus) sekä keskeisimmät toimenpide-ehdotukset korjaus- tai perusparannussuunnittelua varten. 

Raportti tulee toimittaa tilaajalle sähköisesti (pdf-versiona).  
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Sisäilmatalo Kärki Oy 

 

Joensuussa 5.5.2017 

 

 

 

Miikka Kronqvist  Ville Vikström 

tutkimusinsinööri, RI  tutkimusinsinööri, RI 

 

 

 

Jakelu Jukka Koponen, Kärkölän kunta 

Sisäilmatalo Kärki Oy arkisto 

 

Liitteet Tutkimusten paikannuspiirros 

 Haastattelun paikannuspiirros 

 Leikkauskuvat 

 Sisäilmakorjaukset -listaus 
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Miikka.Kronqvist
Text Box
MV-US =Maanvastainen seinäUS= UlkoseinäAP= AlapohjaVP= VälipohjaPE-mittaus= Paine-eromittausKL=Kuitulaskeumanäyte

Miikka.Kronqvist
Call Out
TekniikkakanaaliPE-mittausRH/T

Miikka.Kronqvist
Call Out
AP USPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
APUS

Miikka.Kronqvist
Call Out
MV-US

Miikka.Kronqvist
Call Out
USAP



miikka.kronqvist
Text Box
1.1tila 159

miikka.kronqvist
Text Box
1.2tila 145

miikka.kronqvist
Text Box
1.3Tilat 137-138

miikka.kronqvist
Text Box
1.4tila 142

miikka.kronqvist
Text Box
1.5Tila 136

miikka.kronqvist
Line

miikka.kronqvist
Text Box
1.6Tila 130

miikka.kronqvist
Text Box
1.7tila 142?

miikka.kronqvist
Text Box
1.8tila 129

miikka.kronqvist
Text Box
1.9tila 113

miikka.kronqvist
Text Box
1.10tila 112

miikka.kronqvist
Text Box
1.11 tila 106

miikka.kronqvist
Text Box
1.12Tila 105

miikka.kronqvist
Text Box
1.13tila 104

Miikka.Kronqvist
Text Box
Vuokkoharjun kouluKouluntie 1816600 Järvelä

Miikka.Kronqvist
Text Box
27.4.2017

Miikka.Kronqvist
Text Box
MKr

Miikka.Kronqvist
Text Box
Paikannuspiirros1.krsSisäilmatalo Kärki OyEI MITTAKAAVASSA

Miikka.Kronqvist
Call Out
MV-USAP

Miikka.Kronqvist
Call Out
USAPPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
MV-US

Miikka.Kronqvist
Call Out
USAPKL kanava, huonetilaPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
US

Miikka.Kronqvist
Call Out
USVPKL kanava, huonetilaPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
USVPPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
US,AP

Miikka.Kronqvist
Call Out
VP, korokepuulattia+koroke

Miikka.Kronqvist
Text Box
MV-US =Maanvastainen seinäUS= UlkoseinäAP= AlapohjaVP= VälipohjaPE-mittaus= Paine-eromittausKL=Kuitulaskeumanäyte
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Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.4Luokka 207

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.13Kanslia

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.12Luokka 231

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.11Luokka 227

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.1Luokka 215

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.2Luokka 213

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.3Luokka 209

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.7Luokka 214

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.6Luokka 208

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.5Luokka 206

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.10Luokka 226

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.8Luokka 224

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.9Luokka 2.25

Teemu.Kaitala
Huomiomerkintä
2.14Työhuone rehtori

Miikka.Kronqvist
Text Box
Vuokkoharjun kouluKouluntie 1816600 Järvelä

Miikka.Kronqvist
Text Box
MKr

Miikka.Kronqvist
Text Box
27.4.2017

Miikka.Kronqvist
Text Box
Paikannuspiirros2. krsSisäilmatalo Kärki OyEI MITTAKAAVASSA

Miikka.Kronqvist
Call Out
US,VPPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
US,VPPE-mittausKL,kanava, sisätila

Miikka.Kronqvist
Call Out
US,VPPE-mittausKL,kanava, sisätila

Miikka.Kronqvist
Call Out
US,VPPE-mittaus

Miikka.Kronqvist
Call Out
VertailututkimuksetUSVP

Miikka.Kronqvist
Call Out
VertailututkimuksetUSVP

Miikka.Kronqvist
Call Out
US

Miikka.Kronqvist
Call Out
VP

Miikka.Kronqvist
Text Box
MV-US =Maanvastainen seinäUS= UlkoseinäAP= AlapohjaVP= VälipohjaPE-mittaus= Paine-eromittausKL=Kuitulaskeumanäyte
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Miikka.Kronqvist
Call Out
Kanaalin reuna , alapohja uusittu betonin alla ollut tojalevy hiekan päällä.

Miikka.Kronqvist
Call Out
kosteusvaurio seinässä väliseinässä. tilassa ollut putkivuotoja.

Miikka.Kronqvist
Call Out
vuotojälki katossa, putkivuoto. alla myös kanaali, jossa vettä pohjalla

Miikka.Kronqvist
Call Out
seinässä halkeama. 

Miikka.Kronqvist
Call Out
siivoustila. pieni poisto

Miikka.Kronqvist
Call Out
poikkeava haju, 

Miikka.Kronqvist
Call Out
kanaalin alipaineputki

Miikka.Kronqvist
Call Out
öljyn haju tai vastaava

Miikka.Kronqvist
Call Out
Vanha korokepuulattia, raskasmetalli maali

Miikka.Kronqvist
Call Out
kanaalin korvausilma

Miikka.Kronqvist
Call Out
entinen halonsäilytystila .  tullut aikaisemmin vettä tilaan, nyt korjattu. 
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Miikka.Kronqvist
Call Out
Aikaisemmin tullut viemärinhaju, korjattu

Miikka.Kronqvist
Text Box
Laajennus 1991-1992

Miikka.Kronqvist
Text Box
Laajennus 1991-1992

Miikka.Kronqvist
Text Box
alkuperäinen osa 1952

Miikka.Kronqvist
Call Out
wc lattiat uusittu

Miikka.Kronqvist
Call Out
Eteisen matot uusittu molemmin puolin 

Miikka.Kronqvist
Call Out
poistettu käytöstä, koholla mikrobit

Miikka.Kronqvist
Call Out
Maanpaineseinä, epäilee olevan homeessa kosteusrasituksen vuoksi

Miikka.Kronqvist
Call Out
Varaston haju, liima tai tavarat

Miikka.Kronqvist
Call Out
Lattiarakenne poikkeava

Miikka.Kronqvist
Call Out
Maanpaineseinää, poikkeava kosteus lattian ja seinän raja

Miikka.Kronqvist
Call Out
Kipsilevy einä, epäily mineraalivillasta. Ilmanvaihdon säädössä kova alipaine.

Miikka.Kronqvist
Call Out
vuotoja tod.näk. tasakatto päällä, yläpuolellaa ohutrappaus seinä josta epäilee vuotoa.

Miikka.Kronqvist
Call Out
Vanha sadevesikaivo joka on toimminassa. ulkoa laskee vedet siihen . putkea parannettu jotta se toimii paremmin. aikaisempi putki oli liian pieni ja sisälsi hiekkaa, jonka vuoksi se levitti kosteutta lattiarakenteeseen.

Miikka.Kronqvist
Call Out
Kosteusjälki katossa

Miikka.Kronqvist
Call Out
Katossa pieni vuotojälki.

Miikka.Kronqvist
Call Out
sähkökeskuksessa on ollut runsasta vetoa ja kylmää ylhäältä päin. 

Miikka.Kronqvist
Call Out
korokepuu joustolattia . koroke lava,

Miikka.Kronqvist
Call Out
Varastoissa poikkeavia hajuja.

Miikka.Kronqvist
Call Out
Poikkeavalattiapinta saattaa olla korotettu. lattiapinnoitteessa hajua joka todettavissa samaksi ilmassa. Patterisyvenykset. lattiapinta maanpinnan alapuolella lievästi. ikkunapenkki

Miikka.Kronqvist
Line

Miikka.Kronqvist
Line

Miikka.Kronqvist
Line

Miikka.Kronqvist
Line

Miikka.Kronqvist
Line

Miikka.Kronqvist
Line



N03ARK

Miikka.Kronqvist
Call Out
roskakkuilu

Miikka.Kronqvist
Call Out
Kerää tuulella vettä. ikkunassa vuotojäljet

Miikka.Kronqvist
Call Out
Kosteusrasitus ollut kovaa aikaisemmin ja lattioissa pintavaurioita reunoilla. ei pintakosteuspoikkeamaa.

Miikka.Kronqvist
Call Out
US vieressä lattiassa jotain pehmeämpää materiaalia. patterisyvennykset. Imelähaju

Miikka.Kronqvist
Call Out
imelä haju. matto kellastunut. 

Miikka.Kronqvist
Call Out
iv kone yläpuolella, vuotanut aikanaan yläpohjan lattialle 

Miikka.Kronqvist
Call Out
ikkuna katon tasossa. levyseinä katon tason alapuolella 
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