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Kohdetiedot          

Kiinteistö 
Rakennustyyppi   

Päiväkoti   

Rakenteet:  

Perustustapa 
/sokkelirakenne 

Syväperustus / betonirakenteinen (kellarillinen) 

Kantavarunko Betonirakenteinen 

Ulkoseinärakenne Tiili / mineraalivilla / tiili 

Kantavat väliseinät Betonirakenteinen 

Kevyet väliseinät Puurankarakenteinen 

 

Talotekniikka:  

Ilmanvaihto Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 

Korvausilma Koneellinen tulo 

Lämmitysjärjestelmä Vesikiertoinen keskuslämmitys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Polygon Finland Oy 
Jussilankatu 5 
15680 Lahti 

Sivu: 3 (15) 
Työnumero: 051821700098 
Raportti laadittu: 5.3.2018 

 

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

 

Havainnot Sisäilman mikrobinäyteet: 

Sisäilman mikrobipitoisuuden määrittäminen toteutettiin 6-vaiheimpaktorilla otettuna ilmanäyt-

teenä. Ilmanäytteitä otettiin 4 kpl. 

Laboratorion mikrobianalyysin mukaan 

Näyte 1. Huone 210 

 Mikrobikasvua ei havaittu (vain 7 Penicillium pesäkettä) 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja tai mikrobeja joiden in-

dikaattori merkitys on avoin. 

 Näytteessä esiintyi pieni määrä sädesieniä (Streptomyces 4 pesäkettä)  

 Näytteen bakteeripitoisuus oli vähäinen  

 

Näyte 2. Huone 203 

 Mikrobikasvua ei havaittu 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja tai mikrobeja joiden in-

dikaattori merkitys on avoin. 

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Streptomyces) 

 Näytteen bakteeripitoisuus oli vähäinen  

 

Näyte 3. Huone 306 

 Mikrobikasvua ei havaittu 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja tai mikrobeja joiden in-

dikaattori merkitys on avoin. 

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Streptomyces) 

 Näytteen bakteeripitoisuus oli vähäinen 

 

Näyte 4. Ruokala 

 Mikrobikasvua ei havaittu 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja tai mikrobeja joiden in-

dikaattori merkitys on avoin. 

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Streptomyces) 

 Näytteen bakteeripitoisuus oli vähäinen  
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Mikrobianalyysin tulkintaohje: (koulut) 

Koulurakennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m
3
. Vauriotiloissa 

talviaikaiset pitoisuudet ovat usein 50 – 500 pmy/m
3
. Ilmanäytteiden mikrobilajistoa tulee 

myös tarkastella ottaen huomioon kaikkien näytteiden tulokset. Tavoitteena on selvittää, onko 

mikrobisuvusto tai -lajisto tavanomainen vai poikkeava, mikä usein viittaa kosteus- ja home-

vaurioon. Talviaikaan otettujen näytteiden Cladosporium-pitoisuudet yli 10 pmy/m
3
 ovat epä-

tavallisia. Koulujen sisäilmanäytteiden aktinomykeettipitoisuuksia pidetään yhtenä indikaatto-

rina, kuten asuntonäytteidenkin kohdalla. Sisäilman bakteerien kokonaispitoisuuksien perus-

teella ei voida tehdä johtopäätöksiä mikrobivaurioiden esiintymisestä rakennuksessa. Sen 

sijaan suuret bakteeripitoisuudet (> 4500 pmy/m
3
) luokkatiloissa antavat viitteitä puutteellises-

ta ilmanvaihdosta. 

(osa asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohje) 
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VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet): 

Kiinteistöstä mitattiin sisäilman VOC-pitoisuus kolmesta mittapisteestä.  

Sisäilman VOC-näytteiden tulokset 

Näyte 1, huone 203 

 TVOC-pitoisuus <15  µg/m
3
 

 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  

 2-etyliheksanoli: <1,0 µg/m3 

Näyte 2, huone 306 

 TVOC-pitoisuus <15 µg/m
3
 

 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  

 2-etyliheksanoli: <1,0 µg/m3 

Näyte 3, ruokala 

 TVOC-pitoisuus <15  µg/m
3
 

 Muovimaton hajoamisreaktion yhteydessä muodostuvia yhdisteitä  

 2-etyliheksanoli: <1,0 µg/m
3
 

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tulkinta-arvoja: 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpi-

deraja huoneilmassa on 400 μg/m³. 

Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpi-

deraja huoneilmassa on 50 μg/m³. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, seuraavien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

huoneilman tolueenivasteella lasketut pitoisuuden toimenpiderajat ovat: 

Yhdiste                              Toimenpideraja 

2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti (TXIB)    10 μg/m
3
 

2-etyyli-1-heksanoli (2EH)                      10 μg/m
3
 

Naftaleeni   ei saa esiintyä hajua,         10 μg/m
3
 

Styreeni                                    40 μg/m
3
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Pintapöly pyyhintänäytteet: 

Kohteesta otettiin tasopinnoilta pintapölyn pyyhintänäytteitä 4 kpl. 

Laboratorion analyysin mukaan: 

Näyte 1, huone 210 

Näyte sisältää pääosin tavanomaista huonepölyä, mutta lisäksi: 

 Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä 

 (silikaatit, suoloja, < 10 μm) 

 Niukasti kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 μm) sekä 

 metallipölyä/metallien oksideja (Al, < 5 μm) 

 Teollisia mineraalikuituja ei havaittu 

Näyte 2, huone 203 

Näyte koostuu pääosin tavanomaisesta huonepölystä, mutta lisäksi: 

 Runsaasti-jonkin verran metallipölyä/metallien oksideja 

 (Al, < 5-50 μm)(Kuva 1.) 

 Niukasti mineraali-/kiviainespölyä (silikaatit, < 25 μm) sekä 

 kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 5 μm) 

 Teollisia mineraalikuituja ei havaittu 

Näyte 3, huone 306 

Näyte sisältää runsaasti kipsiä (CaSO4), mutta lisäksi: 

 Niukasti mineraali-/kiviainespölyä (silikaatit, < 20 μm) sekä 

 kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 μm) 

 Jonkin verran teollisia mineraalikuituja (lasivilla, kivivilla) 

(Huom! Tilassa putkien ja hormien kotelointeja auki, pinnoilla näkyvää pölyä). 

Näyte 4, Ruokala 

Näyte sisältää pääosin tavanomaista huonepölyä, mutta lisäksi: 

 Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä 

 (silikaatit, < 20 μm) 

 Niukasti kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 μm) 

 Niukasti itiöt/siitepölyt (ei lajimääritystä) 

 Teollisia mineraalikuituja ei havaittu 
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Suositukset Saatujen tulosten perusteella ei havaittu sisäilmaongelmaan viittaavia homemikrobipitoisuuk-
sia tai haihtuvia orgaania yhdisteitä.  
 
Pölynäytteiden perusteella suositellaan tehostettua siivousta rakennuspölytyyppisistä pölyistä 
johtuen. Siivous tulisi tehdä kaikille pinnoille.  
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Pohjakuva/ -piirros 
 

 

 

 

Ilmanäyte 1 

Pölynäyte 1 

Ilmanäyte 2 

VOC Näyte 1 

Pölynäyte 2 
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Ilmanäyte 4 

VOC näyte 3 

Pölynäyte 4 

Ruokala 

Ilmanäyte 3 

VOC näyte 2 

Pölynäyte 3 
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Kuvat kohteesta  

 

 

Tila 210 

 

 

Tila 203 
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Tila 310 

 

 

Ruokala 
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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, joll-

ei 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 liit-

teineen 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 toimeksian-

non vaatimien raporttien ja muun dokumentaation valmistelu veloitetaan toteutuneen työmäärän mukaisesti. Tarvikkeiden ja mate-

riaalien laskutuksessa noudatetaan 20% yleiskululisää Polygonin ostonettohintaan lisättynä. Polygon on oikeutettu laskuttamaan toi-

meksiannon 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 Kosteus-

tekniselle katselmukselle, Kosteuskartoitukselle ja Kuivaukselle. Muut työt ja urakat määritellään erikseen sopimuksessa, tilausvahvis-

tuksessa 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 se-

kä 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 tarjouk-

sessa, 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 sisäl-

ly 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 rakentei-

den kunto arvioidaan näkyvien indikaattorien, kokemusperäisen tiedon ja kartoituksissa lisäksi viitekohtaisten tutkimustulosten pe-

rusteella.  
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Arviointi antaa toimeksiannon laajuuteen ja menetelmiin perustuvan kuvan asiakaskohteesta, kuitenkaan pois sulkematta mahdolli-

suutta, 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 koh-

teessa heti tällaisen ennalta tuntemattoman työterveystekijän havaitessaan. Tällaisissa tapauksissa urakan ja työskentelyn jatkamises-

ta sovitaan erikseen ja ylimääräisistä kustannuksissa tulee huomioida haitan poistamisen lisäksi työskentelyolosuhteiden palauttami-

nen 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 kustan-

nukset 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 suo-

rittaa 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, työvir-

heistä tai vahingoista vääriin tietoihin ja/tai dokumentaation perustuen vastaa tilaaja. 

 Polygon on oikeutettu luottamaan tilaajan luovuttamissa ja tutkimusraportissa mainituissa asiakirjoissa mainittujen tietojen paikkan-

sapitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastaminen tai päivittäminen. 

 Jollei toisin ole sovittu tilaaja vastaa erikseen omalla toimeksiannollaan tarpeellisten toimeksiantoon kuulumattomien rakennustek-

nisten töiden ja korjaustöiden suorittamisesta. Tällainen toimeksianto voi olla jatkumo katselmukselle, kartoitukselle ja/tai kuivauksel-

le 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 varavoi-

malähteen käytöstä eiheutuvista kuluista täysimääräisesti. Mahdolliset nostimet henkilöitä tai tavaroita varten käytetään kohteella ti-

laajan 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,  riippumatto-

masti ja hyvää teknistä tapaa noudatten yleiset toimeksiannolle asetetut tavoitteet huomioiden. Polygonin tulee huolehtia pätevyy-

deltään oikean henkilöstön käyttämisestä toimeksiannon oikein suorittamiseksi.  

 Polygon vastaa siitä, että Polygonin suorittama työ vastaa toimeksiantoa ja täyttää voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomais-

määräysten vaatimukset. Polygon on velvollinen tiedottamaan tilaajaa viipymättä havaitessaan tilanteen jossa nämä seikat eivät to-

teudu asiakaskohteella. Jos Polygonin suorittamassa työssä havaitaan virheitä tai puutteita ja nämä yhdessä katselmoidaan, tulee niis-

tä laatia Polygonin kirjallinen raportti. Polygonilla on oikeus ja velvollisuus suorittaa itse korjaavat toimenpiteet toimeksiantosopimuk-

sen laajuus huomioiden. Kolmannen osapuolen suorittamasta Polygonin aiheuttamasta virheenkorjauksesta tulee sopia erikseen mo-

lempien osapuolten yhdessä asia erikseen sopien. Mikäli tilaaja teettää korjaustoimet kolmannella osapuolella Polygonia tiedottamat-

ta 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 korva-

ta perustuen kirjalliseen reklamaation ja todettuun ja todistettuun haittaan ja/tai vahinkoon. Polygon on toimeksiannossa ja sopimuk-

sessa sekä näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa vahingosta, jotka johtuvat Polygonin tekemistä virheistä tai laimin-

lyönneistä. 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 toimek-

siantoon. 

 Polygonin vastuu vahingoista on enintään Polygonin toimeksiannosta saaman kokonaispalkkion suuruinen. Tämä rajoitus ei kuiten-

kaan 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 yksi-

löitynä viipymättä kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä lukien kun virhe on ilmennyt tai sen katsotaan olevan ha-

vaittavissa. Polygoniin vastuu toimeksiantoa koskien päättyy kokonaisuudessaan yhden (1) vuoden jälkeen toimeksiannon päättymi-

sestä. Toimeksianto tai sopimus katsotaan päättyneeksi kun siinä määritetyt työosuudet on suoritettu tai luovutuspöytäkirja on alle-

kirjoitettu. 

 

5. Muut ehdot 

Raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä ja/tai kohteista saatujen tulosten analysointiin. Ra-
portti sisältää analyysi- ja mittatietoja ainoastaan kyseisessä raportissa mainituista kohteista ja mittapisteistä mittaushetkellä, eikä ra-
portin tuloksia ja johtopäätöksiä voi yleistää kohteen tai kiinteistän muihin tiloihin ja/tai rakenteisiin.  



 

Polygon Finland Oy 
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Puh. 020 7484 01 
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www.polygongroup.fi 

 

 
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 raport-
tia 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. 
 

Raportin vakuudeksi: 

 

 

_____________________________________________ 

Tuukka Korhonen      Puhelin         040-8400119 

Ympäristöteknologian insinööri (AMK)   sähköposti   tuukka.korhonen@polygongroup.com  

Rakennusterveysasiantuntija VTT-henkilösertifikaatti Nro VTT-C-22568-26-16 

Rakenteiden kosteuden mittaajaa VTT-henkilösertifikaatti  Nro VTT-C-6449-24-11 
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WSP Finland Oy   
Laboratoriopalvelut 
Kiviharjunlenkki 1 D 
90220 OULU    
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Polygon Finland Oy 
Sami Ahonen 
sami.ahonen@polygongroup.com 
 
 
 
PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI 
 
Kohde Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä 
 
Näytteenottopäivä 3.2.2018 (Sami Ahonen) 
 
Raportointipäivämäärä 12.02.2018 
 
Analyysimenetelmät Pölynäytteet tutkittiin Tescan Vega3 pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja 

siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS). 
Elektronimikroskooppitutkimuksessa käytetään pientä, mutta 
mahdollisimman tasalaatuista osaa näytteestä. Tulokset koskevat vain 
tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. 

 
Tulokset Tutkimuksen tarkoitus on todeta pölynäytteen koostumus. 

Tutkimus ei ole määrällinen analyysi (tulos ei ota kantaa varsinaisen 
pölynäytteen määrään), mutta elektronimikroskooppinäytteessä 
pölyhiukkasten keskinäistä määrää on arvioitu silmämääräisesti 
käyttäen kolmiportaista asteikkoa (runsaasti/jonkin verran/niukasti). 
Teollisten mineraalikuitujen määrää ei suhteuteta muun pölyn 
määrään, vaan on esitetty seuraavasti: ei havaittu, yksittäisiä, jonkin 
verran, runsaasti. Kun kuituja on havaittu jonkin verran tai runsaasti, 
kuitulähteen mahdollisuus voi olla olemassa. 

 
 Pölyhiukkasten keskimääräinen partikkelikoko (µm) on ilmoitettu 

hiukkastyypin perässä.  
  
 Analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät pienhiukkastyypit 

niiltä osin kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisesta 
huonepölystä. Tavanomainen huonepöly koostuu pääosin 
orgaanisista hiukkasista kuten tekstiili- ja paperikuiduista, hilse-, 
ruoka- ja kasvipölystä. 
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Näyte Näytteenottopaikka Pölynkoostumus 

1 Huone 210 

Näyte sisältää pääosin tavanomaista huonepölyä, mutta 
lisäksi: 
o Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä  

(silikaatit, suoloja, < 10 µm) 
o Niukasti kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 µm) sekä 

metallipölyä/metallien oksideja (Al, < 5 µm) 
 

o Teollisia mineraalikuituja ei havaittu 

2 Huone 203 

Näyte koostuu pääosin tavanomaisesta huonepölystä, mutta 
lisäksi: 
o Runsaasti-jonkin verran metallipölyä/metallien oksideja 

(Al, < 5-50 µm)(Kuva 1.)  
o Niukasti mineraali-/kiviainespölyä (silikaatit, < 25 µm) sekä 

kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 5 µm)  
 

o Teollisia mineraalikuituja ei havaittu 

3 Huone 306 

Näyte sisältää runsaasti kipsiä (CaSO4), mutta lisäksi: 
o Niukasti mineraali-/kiviainespölyä (silikaatit, < 20 µm) sekä 

kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 µm) 
 

o Jonkin verran teollisia mineraalikuituja (lasivilla, kivivilla) 

4 Ruokala 

Näyte sisältää pääosin tavanomaista huonepölyä, mutta 
lisäksi: 
o Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä  

(silikaatit, < 20 µm) 
o Niukasti kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 µm) 
o Niukasti itiöt/siitepölyt (ei lajimääritystä)  

 
o Teollisia mineraalikuituja ei havaittu 

   
  
 

 
WSP FINLAND OY 

 
Elisa Kyllönen 
tutkija, FM 
elisa.kyllonen@wsp.com 
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Kuva 1 Elektronimikroskooppikuvia näytteestä 2, vasemmalla 1340-kertainen ja oikealla 1620-kertainen suurennos. Pöly koostuu 

pääosin tavanomaisesta pölystä, mutta sisältää paikoin runsaasti metallipölyä (Al). Vasemmassa kuvassa näytteessä paikoin suurina 

esiintyviä alumiinihiukkasia. Oikean puoleisessa kuvassa pääosin alumiinihiukkasia sekä niukasti silikaattipohjaista pölyä. 

Kuva 2 Elektronimikroskooppikuva näytteestä 3. Kuvan hiukkaset ovat 

pääosin kipsiä ja keskellä lasivilla (pun. nuoli). 












