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Kuva 1. 

Ruokalan nurkassa on epätiivis 
tarkistusluukku, jonka alla on 
tekniikkakanaali. Ko. rakenteet ovat 
yleensä kosteita ja tarkistusluukkujen 
kautta tulee epäpuhdasta vuotoilmaa 
sisätiloihin.  

Kuva 2. 

Ruokalan vieressä olevan näyttämön 
alla on vanha viemäriputki, jonka 
vuoto on lahottanut ympärillä olevat 
puukoolaukset. 

Kuva 3. 

Kellarikerroksen 
varasto/lämmönjakohuoneesta 
ylempiin kerroksiin lähtevien 
putkijohtojen läpiviennit ovat 
epätiiviitä. Läpivientikohdista tulee 
ylempiin tiloihin epäpuhdasta 
korvausilmaa.  
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Kuva 6.  

Esikoulutila. Seinän ja lattian 
liittymässä on suuri rako noin 10 mm.  

Kuva 4. 

Ruokalan yläpuolella oleva vanha 
kylmiötila on huonossa kunnossa. Tilan 
rakenteita ei avattu. 

Kuva 5.  

Keittiön ja WC-tilojen välisellä seinällä 
keittiön puoleinen lattiapinnoite on 
rikki ja kosteutta on levinnyt seinän 
toisella puolella olevien WC-tilojen 
muovimattojen alle.  
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Kuva 7. 

Musiikkiluokan viereisessä varastossa 
on voimakas mikrobiperäinen haju. 
Varastossa on runsaasti irtainta. 
Vanhan savukanavan alaosassa rako, 
josta on ilmavirtaus huonetilaan päin. 

Kuva 8.  

Luokan 102 peräseinän rakenneavaus.  
Maanpaineseinän sisäpuolella 
puukoolaus ja kipsilevy. Villaeristeestä 
otetussa näytteessä on vahva viite 
vaurioista. 

Kuva 9.  

1-kerroksen ulkoseinä on osittain 
maanpinnan alapuolella.  
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Kuva 10. 

Opettajan huoneen seinän ja ikkunan 
liittymät olivat epätiiviitä.  

Kuva 11.  

Opettajan huoneen viereisen huoneen 
seinä-lattialiittymä on epätiivis. 

Kuva 12.  

2-kerroksen käytävän katossa 
rakennusosien liittymässä on näkyvissä 
vanhoja eristeitä. Käytävän alakattojen 
yläpuolella on myös villaeristeisiä 
putkia. 



 
 Liite 3 

5 (6) 

   
 

  Parkanon yhteiskoulu 

© A-Insinöörit Suunnittelu Oy  SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 

 

 

 

 

Kuva 13.  

Vanhan rakennusosan ja laajennuksen 
välinen liittymä käytävän katossa.  

Kuva 15.  

3-kerroksen fysiikan varaston katossa 
on reunoilta avoin akustiikkalevy. 
Seinän ja katon sekä seinän ja ikkunan 
liittymissä on epätiiveyskohtia. 

  

Kuva 14.  

Vanhan rakennusosan ja laajennuksen 
välinen liittymä 2-kerroksen 
monistamon ja kanslian oviaukolla on 
haljennut. Vanhan ulkoseinän ja lattian 
liittymä on auki seinän molemmin 
puolin. 
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Kuva 16.  

3-kerroksen siivoustilan edessä 
katossa on jälkiä vanhasta 
vuodosta. 

Kuva 17.  

Laajennusosan päädyssä 
maanpinta on lähes alimman 
tiilen tasossa. Seinän vieressä 
ei ole sorastusta.  

Kuva 18.  

Osa ikkunoista on 
huonokuntoisia. Pellityksissä on 
huonot kaadot ja liittymissä 
epätiiveyskohtia. Seinän 
betonipinnassa on halkeamia. 


