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Parkanon yhteiskoulu 
Kirkkopolku 5, 39700 Parkano 
 
 

Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jatkotutkimukset 

1 Yleistä 

1.1 Tilaaja 

Parkanon kaupunki 
Jarmo Kyösti 
Parkanontie 37 
39700 PARKANO 
 

1.2 Työn sisältö 

Kohteessa tehtiin lisätutkimuksia kesällä 2014. Tutkimukset kohdennettiin keväällä tehdyn 
Sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimukseen ja käyttäjille keväällä 2014 tehty oireky-
selyn tulosten perusteella esille tulleisiin kohtiin. 

1.3 Kohde ja lähtötiedot 

 Kohde on 1960-luvun lopulla rakennettu 3-kerroksinen koulurakennus. Rakennusta on laajen-
nettu 1984. Peruskorjauksessa 2003 - 2004 on uusittu IV-koneet, koko kiinteistöön on tehty 
pintaremontti ja keittiöosaan on tehty laajempi remontti.  

 Kesän 2014 aikana muutaman 3-kerroksen luokan ilmanvaihdon päätelaitteet on uusittu, keit-
tiön pesulinjaston alla ollut rako on tiivistetty massalla ja viereisten wc-tilojen pinnoitteet on 
purettu. Näyttämön viereisen tilan lattiasta on poistettu pilaantunut puumateriaali ja läpivientejä 
ympäröiviin tiloihin on tiivistetty.    

2 Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta 

Oirekyselyssä ongelmallisiksi koetut tilat tarkastettiin uudelleen aistinvaraisesti ja pintakos-
teusmittauksin. Ulkoseinien ja ruokalan puulattian eristetilan sekä luokkatilojen ja käytävien 
seinien alaosien vaurioituneisuutta tutkittiin ottamalla rakenteista lisää materiaalinäytteitä mik-
robimääritystä varten. 0-kerroksen lattiarakenteen kaksoislaatan eristetilan tehtiin rakenne-
kosteusmittauksia. 
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3 Materiaalianalyysit 

3.1 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit, suoraviljelymenetelmä 

Avatuista rakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimäärityksiä varten. Näytteet analysoi-
tiin ns. suoraviljelymenetelmällä Työterveyslaitoksen laboratoriossa Kuopiossa.  

3.1.1 Tulosten tulkintaperusteet 

Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus ++++ (= erittäin runsaasti mikrobeja) ja +++ (= run-
saasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen ja -oppaan (Sosiaali- ja terveysministeriön 
oppaita 2003:1, 3. korjattu painos 2009) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäyt-
teen tulkintaohjeen yli 10 000 cfu/g mikrobipitoisuutta ja ++ (= kohtalaisesti mikrobeja) ja +(= 
niukasti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän alle 10 000 cfu/g pitoisuutta, jolloin 
mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon.   

Tulkintaohje: 
Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitu-
miseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai näyt-
teessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien 
esiintyminen on kuitenkin normaalia.  

3.1.2 Analyysitulokset 

Ruokalan lattia 

Ruokalan lattian eristeestä otetuissa näytteissä yhdessä oli vahva viite vauriosta ja kahdessa 
heikko viite vauriosta.  

Käytävän puoleiselta sivustalta otetussa näytteessä 201 todettiin erittäin runsaasti kosteus-
vaurioon viittaavan A.versicolor homesienen itiöitä. Muissa näytteissä (202 ja 203) oli heikko 
viite vauriosta. Ulkoseinän läheltä otetussa näytteessä 203 oli muutama pesäke sädesieniä 
(Streptomyces). 

Ulkoseinät 

Ulkoseinien villaeristeestä otetuissa näytteissä oli osassa vahva/ heikko viite vauriosta ja 
osassa ei ollut viitettä vauriosta. 

Vanhan osan kirkon puoleiselta sivulta tiilijulkisivun takaa eristeen sisäpinnalta otetuissa 
näytteessä 204 oli heikko viite vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti yleisesti ulkoilmassa 
olevaa Penicilliumia ja muutama pesäke sädesieniä. Muissa samalta seinustalta otetuissa 
näytteissä 205 (tiilijulkisivu eristeen ulkopinta) ja 206 (levyjulkisivu) ei todettu viitettä vau-
riosta.  

Vanhan osan päädystä tiilijulkisivun takaa otetussa näytteessä 208 oli runsaasti/kohtalaisesti 
kosteusvaurioon viittaavaa Engyodontium homesientä sekä kohtalaisesti sädesieniä (Strepto-
myces). Näytteen tulos on vahva viite vauriosta. 

Laajennusosan ulkoseinästä levypintaiselta osuudelta otetussa näytteessä 207 oli vahva viite 
vauriosta. Näytteessä oli niukasti tai kohtalaisesti useiden kosteusvaurioon viittaavia mikro-
beja (A.ochraceus, Eurotium, A.penicillioides). 
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Väliseinät, välipohja 

0-kerroksen aulan maanpaineseinän eristeestä otetussa näytteessä 209 ei ollut viitettä vau-
riosta. 

2-kerroksen välipohjan alapinnan toja-eristeestä otetussa näytteessä 210 ei ollut mikrobikas-
vustoa. Näytteen tulos ei viittaa vaurioon.  

Väliseinien alaosien otetuissa näytteissä 211, 212, 213 ja 214 kaikissa oli heikko viite vau-
riosta. Näytteissä oli niukasti tai kohtalaisesti kosteusvaurioon viittavia lajeja (Chaetomium, 
A.penicillioides) sekä yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvauriota indikoivia mikrobeja (A.ustus, 
Aureobasidium). Näytteissä todettiin niukasti sädesieniä (Streptomyces). 

Analyysitulokset on esitetty laboratorion analyysivastauksessa (liite 3). 

4 Rakenteiden kosteustutkimukset 

Kosteusmittauksia tehtiin lähtötietojen mukaan kohdennettuina aiempaa tutkimusta täydentä-
vinä tutkimuksina. 

4.1 Pintakosteusmittaukset 

Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest pintakosteudenilmaisimilla. Pintailmaisi-
men näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä 0-199. Mittausten tulokset ovat suuntaa-antavia 
vertailuarvoja, jotka riippuvat kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerros-
paksuuksista. 

Poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella (ilmaisimen antama lukuarvo yli 90) todet-
tiin 0-kerroksen inva-wc:n lattiassa ja seinien alaosissa sekä vieressä olevan huoltomiehen 
tilan väliseinien alaosissa. 

4.2 Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukset 

Ilman ja rakenteisiin porattujen reikien suhteelliset kosteudet ja lämpötilat mitattiin Vaisala 
HMI41 -mittalaitteella varustettuna HMP42 -mittapäällä. Mittalaitteen ja mittausmenetelmän 
mittaustarkkuus on ± 2 % RH kun suhteellinen kosteus on < 90%. Suhteellisen kosteuden 
ollessa > 90% mittaustarkkuus on ± 3 % RH.  

Kotitalousluokan kylmiön edustalle lattiaan tehtiin ns. viiltomittaus (pinnoitteen ja betonin väli-
nen ilma-tila). Aiemmissa tutkimuksissa alue on todettu pintakosteudenosoittimella kosteaksi. 
Viiltomittauksen perusteella lattiassa ei todettu kosteutta mittaushetkellä (78 RH %, 24,1 °C). 
Matossa on havaittavissa pilaantuneen liima-aineen haju, mikä saattaa viitata siihen, että lat-
tia on ollut kosteampi aiemmin.   

0-kerroksen alapohjan kaksoislaatan eristetilan suhteellista kosteutta selvitettiin rakennekos-
teusmittausten avulla. Porareikämittausten perusteella poikkeavaa kostetutta todettiin käytä-
vän lattiassa keittiön läheisyydessä (MP3, 86 RH %, 19,5 °C). Muissa eristetilaan tehdyssä 
rakennekosteusmittaus pisteissä ei todettu ylimääräistä kosteutta (56…75 RH %, 18,7… 21 
°C).  

Tehtyjen pintakosteusmittausten tulokset ja kosteusmittausreikien paikat on esitetty pohjapii-
rustuksissa (liite 1). Kosteusmittausrei’istä ja viiltomittauspisteistä tehtyjen mittausten tulokset 
on esitetty mittauspöytäkirjassa (liite 2). 
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5 Havainnot 

0-kerros 

0-kerroksen inva-wc:n ruokalanpuoleisen väliseinän alaosassa todettiin kosteutta pintakos-
teudenosoittimella ja maalipinnassa on vauriojälki. Ruokalan puolella väliseinässä ei todettu 
vastaavalla kohdalla vaurioita. Wc:n takana olevan vahtimestarin tilan väliseinän alaosassa ja 
lattiassa väliseinän läheisyydessä todettiin kosteutta. Inva-wc:n lattia on pintakosteudenosoit-
timella kostea lähes koko tilassa. Matto on irti pohjastaan nurkasta ja maton seinänoston ala-
osassa, wc-istuimen vierellä. Matossa on seinänoston juurella paikattuja reikiä.  

0-kerroksen kaksoislaatan eristetilassa todettiin kosteutta porareikämittauksessa käytävällä 
keittiön vastaisen seinän ja sähkökaapin vieressä (Mp 3). Seinän alaosassa jalkalistan päällä 
on kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. Muissa 0-kerroksen alapohjan kaksoislaatan 
eristeen rakennekosteusmittauspisteissä ei todettu normaalia korkeampia kosteuksia. 

Kuraattorin huoneen eteistilan lattiassa on jalkalistassa merkkejä vanhasta vuotovahingosta. 
Lattiassa ei todettu kosteutta, mutta matossa on havaittavissa mikrobiperäinen haju. Vau-
riokohdalla on lattiassa näkyvissä vanhat katkaistut lämpöputkien päät ja lämpöpatterissa on 
ruostejälkiä.  Kuraattorin eteistilan komeron alle lattian eristetilaan poratusta rakennekosteus-
mittausreiästä tuli voimakas homeen haju. Ulkoseinän ja lattian liittymässä on kaapin takana 
reilu rako, josta virtaa ilmaa sisätilaan päin. 

Ruokalan lattiaan tehtiin 3 uutta rakenneavausta. Mineraalivillaeristeistä otettiin näytteitä mik-
robimääritystä varten. Käytävän puoleisen rakenneavauksen villaeristeessä oli voimakas mik-
robiperäinen haju. 

Näyttämön viereisen tilan lattiasta on purettu vaurioituneet puurakenteet. Osa lattiasta on uu-
sittu eristämällä lattia ja valamalla lattiaan uusi pintabetoni. Tilassa aiemmin ollut voimakas 
mikrobiperäinen haju on lieventynyt. Läpivientejä on tiivistetty, mutta osa käytävälle mene-
vistä putkien läpivienneistä on vielä avoimena.  

1-kerros 

Talonmiehen asunnossa on havaittavissa viemärin hajua. Wc:n ja kylpyhuoneen lattiakaivot 
olivat kuivia. Ko. lattiakaivojen käyttö on ilmeisesti vähäistä ja niihin kaadettu vesi haihtuu 
helposti varsinkin pesuhuoneessa, jossa lämpötila on korkea. Pesuhuoneen lattiakaivosta 
puuttuva puhdistusyhteen tulppa on korvattu ilmastointiteipillä. Pesuhuoneen lattiassa on 
kynnyksen edustalla rako maton saumauksessa. 

2- ja 3-kerros 

Seinien ja lattian liittymät ovat auki opettajanhuoneen puoleisen porrashuoneen alatasan-
teella olevassa siivoustilassa. Merkkisavu kulkeutui huonetilaa kohti. Siivoustilasta on suora 
ilmayhteys porrashuoneeseen.  

Osassa 2- ja 3-kerroksien luokkatiloista katoissa on pinnoitteena metallisäle (luokat 201, osa 
202, 301,302, 303 ja 304). Kotitalousluokkien kattojen metallisäleet näyttivät likaisilta (ras-
vaa?) ja niiden päällä oli avoin mineraalivilla eriste. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu säle-
kattojen päällä muovipintaista villaeristettä luokassa 303 ja luokan 301 katossa ei ollut eris-
tettä ollenkaan.  
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Jopo-luokan eteistilan alakaton päällä näkyy vanha betonin valumuottina käytetty sementti-
lastuvillaeriste (tojalevy), josta otettiin näyte mikrobimääritystä varten. Näytteessä ei todettu 
vaurioita. 

Kotitalousluokan 304 kylmiön ympärillä todettiin aiemmissa tutkimuksissa kosteutta pintakos-
teudenosoittimella. Viiltomittauksessa maton alla oli RH % 78, lämpötilan ollessa 24,1 °C. 
Matossa oli pilaantuneen liiman haju. 

Kotitalousluokan 304 suihkutilassa on kuiva lattiakaivo, josta leviää viemärinhajua tiloihin.  

Luokkatilojen väliset väliseinät ovat pääasiassa tiiliseiniä, mutta osaan väliseinistä tiiliseinän 
päälle on rakennettu koolattu kipsilevytodennäköisesti tilamuutosten yhteydessä. Seinässä 
on eristeenä mineraalivilla.  Luokan 301 nurkassa koolatussa kipsilevyseinän läpi tulee avo-
nainen putken pää. Seinän alaosan kipsilevyn kartongista otettiin näyte mikrobimääritystä 
varten. 

Käytävien päätyseinät ovat puurakenteisia (2. ja 3. kerros). Seinän ja lattian liittymä on auki. 
Raosta sekoittuu ilmaa seinän eristetilasta käytävään päin. 

Aiemmissa tutkimuksissa luokkien ja käytävän seinien alaosista otetuissa näytteissä on to-
dettu heikko viite vauriosta. Seinien alaosista otettiin 3 lisänäytettä 3-kerroksen käytävältä ja 
luokkista 205 ja 304 mikrobimääritystä varten.  

Teknisen käsityön siipi 

Teknisen käsityön siiven ikkunoissa on maalivaurioita. Ikkunat ovat todennäköisesti alkupe-
räiset. Katoissa on pinnoitteena maalattu tojalevy. Katoissa näkyy tummentumia ja koloja, 
jotka todennäköisesti johtuvat tilojen käytöstä. Ulkoseinillä on pattereiden takana foliopintai-
nen kovalevy, joka on paikoin irti yläreunastaan.  

Tilassa on useita kohdepoistoja, jotka tekevät tilan alipaineiseksi.  

Ulkopuoli 

Ulkoseinien eristeestä otettiin näytteitä 2 ja 3 kerroksen ulkoseinien osalta 4:stä raken-
neavaus pisteestä.  

Matalampien osien vesikatoilla on roskia (sammalta, neulasia, käpyjä). Kattovesikaivojen 
päältä puuttuvat ritiläkannet, jotka estäisivät roskien kaivoon menon. Korkeamman osan kat-
toa ei ole vielä tarkastettu. 

6 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

Lisätutkimusten tarkoituksena oli tarkentaa ulkoseinän vaurioituneisuutta ylempien kerrosten 
osalta ja käydä oirekyselyssä ongelmalliseksi koetut tilat tarkemmin läpi.   

Ulkoseinien villaeristeestä otetuissa näytteissä on heikko/vahva viite vauriosta. Osassa näyt-
teistä ei todettu mikrobikasvustoa eikä niissä ollut viitteitä vaurioista. Aiempien ja nyt otettujen 
näytteiden perusteella ulkoseinien eristeissä on jonkin asteisia mikrobivaurioita eri puolilla 
rakennusta. Epäpuhtauksilla on mahdollista sekoittua sisäilmaan ulkoseinässä olevien epä-
tiiveyskohtien kautta (rakenneliittymät ja vanha raitisilma-aukko pattereiden takana).  

Korjaustoimenpiteenä ulkoseinille suositellaan kaikkien liittymien tiivistystä. 
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Maanvaraisilla lattiaosuuksilla eri kerroksissa seinien ja lattian liittymät ovat avoimena. Raot 
ovat syntyneet rakenteeseen mm. lattian betonilaatan kuivumiskutistumisesta. Raoista virtaa 
ilmaa sisäilmaan tuoden mukanaan maapohjassa olevia epäpuhtauksia.  

Avoimet liittymät on tiivistettävä.  

Inva-wc:n ja vahtimestarin tilan rakenteissa todettiin kosteutta.  

Kastumisen syy on selvitettävä ennen pinnoitteiden uusimista.  

0-kerroksen alapohja on ns. kaksoislaatta rakenne, jossa betonilaattojen eristeenä on 100 
mm styrox eristettä. Eristetilassa todettiin kohonnutta kosteutta keittiön viereisellä käytävällä. 
Syynä ylimääräiseen kosteuteen voi olla keittiön kosteusvaurio. Muissa mittauspisteissä erite-
tilassa ei todettu kosteutta. 

Kuraattorin eteistilan lattiassa on vanha vesivuoto jälki. Jalkalistassa on pinnoitevaurioita ja 
muovimatossa on havaittavissa mikrobiperäinen haju.  

Vaurioituneet pinnoitteet tulee uusia ja samalla tiivistää seinän ja lattian liittymät kaa-
pin takaa. 

Ruokalan lattiassa otetuissa näytteissä todettiin jonkin asteisia mikrobivaurioita eri puolilla 
tilaa.  

Lattia on syytä uusia kokonaan.  

Kuivuneiden hajulukkojen kautta leviää tiloihin viemärinhajua, joka saattaa aiheuttaa ärsy-
tysoireita.. Kuivuneita lattiakaivoja oli loma-aikaan sijoittuvana tarkastushetkenä ainakin ta-
lonmiehen asunnossa ja kotitalousluokan suihkutilassa.  

Kaikki lattiakaivolliset tilat on syytä tarkastaa säännöllisesti ja huolehtia siitä etteivät 
hajulukot pääse kuivumaan 

Osassa 2- ja 3-kerroksien luokkatiloista katoissa on pinnoitteena metallisäle (luokat 201, osa 
202, 301,302, 303 ja 304). Metallisäle kattojen päällä olevasta avoimesta mineraalivilla eris-
teestä saattaa irrota mineraalivillakuituja huoneilmaan. Sisäilmassa olevat mineraalivillakuidut 
saattavat aiheuttaa ärsytysoireita käyttäjille.  

Kaikkien tilojen katot joissa on pinnoitteena metallisäleet on syytä purkaa ja villat 
poistaa. Likaantuneet metallisäleet on hyvä uusia (kotitalousluokat).  

Kotitalousluokan 304 lattiassa ei todettu tutkimushetkellä kosteutta viiltomittauksessa, mutta 
matossa havaittu pilaantuneen liima-aineen haju viittaa siihen, että lattia on ollut aiemmin 
kosteampi. Pinnoitevaurioiden on yleisesti todettu alkavan n. 85 RH% kosteudessa. Luo-
kassa oleva kylmiö on saattanut vuotaa vedet lattialle jossain vaiheessa.  

Pinnoitteet on syytä vaihtaa vaurioituneelta alueelta. 

Seinien alaosista otetuissa näytteissä on heikko viite vauriosta. Näytteiden mikrobimäärät 
olivat vähäiset, mutta valtalajina näytteissä on Caetomium, joka on toksiineja tuottava ja aller-
gisoiva mikrobi. Seinien alaosissa olevat vauriot ovat todennäköisesti vanhoja mahdollisesti 
pesuvesistä aiheuttamia. Silminnähden seinien alaosissa ei ole havaittavissa vaurioita eikä 
niissä todettu kosteutta pintakosteudenosoittimella.  

Seinien alaosien pinnoitteet on syytä uusia kaikissa tiloissa. 
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Vesikatoilla on roskia ja kattokaivojen päällä ei ole ritiläkansia. Vesikattojen säännöllinen puh-
distus lisää katteen käyttöikää.  

Vesikatot on puhdistettava. 

 

 

Tampereella 30.9.2014 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

 

 
Rkm. Jaana Pösö 
Rakennusterveysasiantuntija RTA 
korjaussuunnittelu 

Ins. Sami Mustajoki  
Sisäilmatutkija 
korjaussuunnittelu 

  
DI Antti Souto  
Erityisasiantuntija, projektipäällikkö  
korjaussuunnittelu 
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MP5 
56 RH % 
20,5°C 
 

MP1 
69 RH % 
20,6 °C 

MP2 
72 RH % 
18,7 °C 

MP3 
86 RH % 
19,5 °C 

MP4 
75 RH % 
21 °C 
 

Vauriokohta seinän vierellä, 
matossa mikrobiperäinen 
haju, jalkalistassa vaurioita 

201  
lattia 

202  
lattia 

203  
lattia 

Pohjakuva 0-kerros 

209  
maanpaineseinä eriste 
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Pohjakuva 2-kerros 

202  
us eriste,  
tiilijulkisivu 

204 
us eriste sisäpinta, tiili julkisivu 

205 
us eriste ulkopinta, tiili julkisivu 

207 
us eriste 2-3 krs. levyjulkisivu 
 

210 
katto, toja levy, Jopo eteistila 

211 
vs alaosa, maali&tasoite 

Metallisäle katto 

201 202 

maanvaraisella lattia osuudella 
seinien ja lattian väliset rakenne-
liittymät auki 
  
 

Laajennusosan raja 

205 
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Pohjakuva 3-kerros 

206  
us eriste levyjulkisivun takaa 

214 
vs alaosa, maali&liima 

213 
luokka 304 vs alaosa, maali & tasoite 

212 
luokka 301 vs alaosa, kipsilevyn 
pahvi 

301 302 

303 

iv-kone 

304 

VM 1 
78 RH %, 
24,1 °C 

Metallisäle katto Laajennusosan raja 

Päätyseinä on puurakenteinen. 
Seinä ja lattia liittymä on auki. 
Raosta virtaa ilmaa seinän eristeti-
lasta käytävään päin 
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Kosteusmittauspöytäkirja 

Mittaaja: SaM
Aloituspäivä: 1.8.2014

Mittalaiteet:  VAISALA HMI41 + HMP42

mittauspiste

nro tila rakenne materiaali

1.8. kosteusmittausreikien poraus

1.8. Sisäilma 55 22,6 11,0
1.8. MP1 aula lattia styrox 20 11 69 20,6 12,3

MP2 kuraattorin eteistila lattia styrox 20 8 72 18,7 11,5
MP3 käytävä (keittiön vierellä) lattia styrox 20 9 86 19,5 14,4
MP4 varasto lattia styrox 20 10 75 21,0 13,7
MP5 näyttämön takavarasto lattia styrox 20 6 56 20,5 10,0

1.8. Sisäilma 49 25 11,3
1.8. VM1 kotitalousluokka 304 viiltomittaus lattia muovimatto 2 1 78 24,1 17,1

KOSTEUSMITTAUSTULOSTEN TULKITA SISÄTILOISSA
Normaali kosteus < 65,0
Normaalia korkeampi kosteus 65,0
Korkea kosteus 80,0

Lisäykset:

absoluuttinen 
kosteus    

g/m3

suhteellinen 
kosteus      
Rh %

päiväys mittaus- 
syvyys 

mm

anturi lämpötila       
°C
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Valokuvia kohteesta 

 

 

 

 
Kuva 1: Kuraattorin eteistilan käytävän puoleisen vä-

liseinän alaosassa on merkkejä vanhasta 
vuotovahingosta 
 

 Kuva 2: Jalkalistassa on maalissa vauriojälkiä ja 
lämmityspatterissa sekä muovimatossa on 
ruostetta. Matossa on havaittavissa mikro-
biperäinen haju. 

     

 

 

 
Kuva 3: 0-kerroksen inva-wc. Lattiassa todettiin kos-

teutta pintakosteudenosoittimella. Matto on 
irti pohjastaan takaseinän ja wc-istuimen vä-
lissä. 

 Kuva 4: Ruokalan puoleisen väliseinän alaosassa 
on vauriojälkiä mattonoston yläpuolella. 
Seinän alaosa on kostea wc:n puolelta. 
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Kuva 5: Inva wc:n takana olevassa vahtimestarin ti-

lassa todettiin kosteutta väliseinän ala-
osassa ja lattiassa väliseinän vierellä. 
 

 Kuva 6: Talonmiehen asunnon kylpyhuoneen lattia-
kaivo on kuiva ja puhdistusyhteen tulppa 
on korvattu ilmastointiteipillä. Kuivista lat-
tiakaivoista tulee viemärinhajua tiloihin. 

     
     

 

 

 
Kuva 7: 

Porraskäytävän alatasanteella on siivoustila, 
joka on auki porrashuoneeseen 

 Kuva 8: Siivoustilan seinien ja lattian liittymät ovat 
auki. Alapohjasta virtaa ilmaa huonetilaan 
päin. 
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Kuva 9: Kotitalousluokan 302 katossa on pinnoit-

teena metallisäleet. Katto on likaantunut. 
 

 Kuva 10: Metallisälekaton päällä on avoin mineraali-
villa eriste. 
 

     

 

 

 
Kuva 11: Talon päätyyn tehtiin rakenneavaus.  

 
 Kuva 12: Ulkoseinästä otetussa näytteessä oli vahva 

viite vauriosta (näyte 208). 
     
   

 


