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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuksen kohteena on Lapinjärven kirkonkylän koulu, johon kuuluu kolme erillistä raken-

nusta.  Alunperin kouluun on kuulunut kaksi rakennusta, 1986 on rakennettu liikuntasali ja 

toiseen vanhan rakennukseen laajennus. Vanhan koulurakennuksen tutkittavat tilat ovat 

osittain maanpinnan alapuolella. Lisärakennetun rakennuksen ja liikuntasalin tilat ovat ym-

päröivän maanpinnan yläpuolella Vanhassa rakennuksessa on painovoimaisen ilmanvaih-

don lisäksi koneellinen poistoilmanvaihto laajennusosalla. Lisärakennuksessa ja liikuntasa-

lissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.  

1.2 Lähtökohta tutkimukselle 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koulurakennuksen kunto sisäilmanolosuhteiden ja nii-

hin vaikuttavien rakenteiden osalta. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi kosteusmittauksia (pin-

taindikointi, rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaus). Ilmavuotoreittejä paikannettiin 

lämpökameran ja merkkisavun avulla. Ilmanvaihdon toimivuutta tutkittiin aistinvaraisesti 

sekä merkkisavun ja paine-eromittausten avulla. 

Suhteellinen kosteus: Vaisala  HMI41 näyttölaite, mittapää HMP 42 

Puunkosteus: Gann Hydromette HT 85T 

Pintakosteudentunnistin: Gann Hydromette UNI-1 pintaindikaattori 

Paine-ero: Testo 510 paine-eromittari 

Lämpökamera: FlirP620 

Vaisala mittapää HMP 42, 46 15.8.2013

Gann Hydromette HT 85T 29.4.2013

Testo 510 paine-eromittari 17.10.2012

Flir P620 2.9.2013

2 SAADUT TIEDOT 

2.1 Käytössä olleet asiakirjat 

- Kohteen pohjapiirustukset + muut asiakirjat 
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3 HAVAINNOT  

3.1 Vanha koulurakennus 

3.1.1 Ilmanvaihto 

Vanhan koulun osalla vaikuttaa osittain painovoimainen (opetustilat) ja osittain koneellinen 

poistoilmanvaihto (wc, opettajanhuone ja terveydenhoitajantilat). Luokkahuoneiden päädys-

sä on rei’itetty kotelo, jonka kautta on suunniteltu korvausilma luokkatiloihin. Koteloon kor-

vausilma tulee seinässä olevan venttiilin kautta. Tutkimuksen yhteydessä todettiin venttiilien 

olevan kiinni, jolloin kotelosta ei tullut korvausilmaa. Sisätilat ovat alipaineiset (4 Pa) ulkoil-

maan nähden. Kellarista tapahtui huomattavaa ilmavuotoa aula/eteistilaan. Aula/eteistilassa 

oli havaittavissa yläpohja- ulkoseinärakenteen liittymässä ilmavuodoista aiheutuneita tum-

mentumia. 

Kuvat 1 ja 2 ilmavuotojälkiä rakenteiden liittymissä ja painovoimaisen tuloilman rei’itetty kotelo 

Kuva 3 Kellarin ovi, josta tapahtui huomattavaa ilmavuotoa sisätiloihin 
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Kuva 4 lämpökamerakuva, jossa havainto ilmavuodosta rakenteiden liittymässä. 

Kellarikerroksen osalla huomattavaa ilmavuotoa tapahtui polttoainesäiliön taustalla olevien 

läpivientien osalla, joita on tukittu mineraalivillalla. 

Kuvat 5 ja 6 kellarikerroksen läpivienneistä, joista tapahtui ilmavuotoa ulkoa sisätiloihin. 

3.1.2 Rakenteet 

Opetustilojen osalla alapohjarakenteena on lattiapinnoite, tasoite, ponttilauta, lattiakannatta-

jat/turve-eriste, betonilaatta, maaperä (olettamus, tarkistus suoritettiin betonilaatan yläpin-

taan) Aulassa olevan varaston ja opetustilan alapohjarakenteesta mitattiin eristetilan suh-

teellinen kosteus, joka oli 23 – 53 %, lämpötilan ollessa 14 – 30 0C. 
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Kuvat 7 ja 8 rakenteen avaus opetustilasta  

Sosiaalitilojen osalla lattiapinnan korkeusasema on alempana kuin opetustilojen. Seinän 

alareunat ovat ulkopuolisen maanpinnan alapuolella. Alapohjarakenne on pinnoite, betoni-

laatta, polystyreeni, muovikalvo, maaperä. Pintaindikaattorin arvot olivat selvästi koholla wc-

tilojen osalla, muualla arvot olivat lievästi koholla. Wc-tilasta ulkoseinän alaosasta muovima-

ton alta (ylösnosto) mitattu suhteellinen kosteus oli 93 %, lämpötilan ollessa 17 oC. Muualla 

mittaustulos oli 63 – 75 %, lämpötilan ollessa 21 0C. Eristetilan suhteellinen kosteus oli 74 – 

77 %, lämpötilan ollessa 21 – 22 0C. 

Kuva 9 wc-tilasta, jossa pintaindikaattorin arvo on lievästi koholla 

Ulkoseinät ovat massiivitiilirakenteisia. Pintaindikaattorilla havaittiin kohonneita arvoja ulko-

nurkkauksessa olevan wc:n alueella. Kyseisellä alueella ulkoseinän vierustalla on levennys. 

Opetustilojen osalla on puurakenteinen yläpohja, jossa eristeenä puru/turve-eriste. Sosiaali-

tilojen yläpuolella on asunto, joka ei kuulunut tutkimuksen piiriin. Ullakkotiloissa oli huomat-

tavan paljon varastoitu irtaimistoa (palokuorma ?). Vesikaton läpivientien kohdalla oli hormin 

pinnalla valumajälkiä. 
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Kuvat 10 ja 11 Ullakko, jossa säilytetään paljon irtaimistoa ja hormin pinnalla on valumajälkiä 

3.1.3 Aistinvaraiset havainnot eritiloissa 

Tilaan tultaessa on aistittavissa lievää poikkeavaa tuoksua, joka viittaa huonoon ilmanvaih-

toon. Sosiaalitilojen käytävällä kellarin oven edustalla tuoksu on aistittavissa voimakkaam-

pana. Epätiivis viemäriputki aulassa (toinen lavuaari poistettu käytöstä ja viemäriputken 

tulppaus/liitos epätiivis).  

Kuvat 12 ja 13 aulan epätiivis viemäriputki 

3.2 Uudempi koulurakennus 

3.2.1 Ilmanvaihto 

Uudemmassa koulurakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilmanvaih-

tokone sijaitsee käytävän keittiön puoleisessa päädyssä. Raitisilma säleikkö sijaitsee pääty-

kolmiossa. Konehuoneen lattialla on raitisilmasäleikön kohdalla sulamisvesistä aiheutuneita 

jälkiä. Tuloilmakoneen tarkastuksen yhteydessä oli havaittavissa kanavissa ja puhallinyksi-

kössä huomattava määrä pölyä. Iv-kanavien pinnalla on havaittavissa myös pölykertymää, 

joka on muodostunut kanavan päälle sen epätiiveydestä johtuvasta läpivuodosta. 
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Kuvat 14 ja 15 ilmanvaihtokone huone ja koneyksikkö

Kuvat 16 ja 17 Tuloilma kanavien liittymistä tapahtuvien ohivirtausten mukana kulkeutunutta pölyä 
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Kuva 18 opetustilassa 3 on erillinen ilmanvaihtokone (tulo- ja poistoilmanvaihto).   

Kuva 19 tuloilmakanavissa on huomattava määrä pölyä

Tutkimuksen yhteydessä mitattiin hetkellinen sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde. Sisätilat 

ovat alipaineiset (4 - 5 Pa, opetustilassa 3 6 Pa) ulkoilmaan nähden. Tutkimuskäynnin yh-

teydessä opetustilaan 2 asennettiin paine-ero loggeri, jonka mittausväli oli 2 min. Mittaus 

suoritettiin jatkuvana mittauksena yhden viikon aikana. Alipaine oli pääsääntöisesti 4 - 5 Pa, 

ajoittain sisätilat olivat myös ylipaineisia ulkoilmaan nähden. Mittaus ajankohdalle sattui 

myös tuulinen ajanjakso, joka näkyy tuloksissa paine-erojen huomattavan vaihteluina. Arki-

päivisin klo.21 – 23 näkyy hetkellinen alipaineen lasku?? 
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Paine-ero mittaus 21 – 28.10.2013 

Vuorokauden 21.10.2013 jakso 

3.2.2 Rakenteet 

Alapohja on maanvarainen betonilaatta alapuolisella lämmöneristeellä. Rakennekerros on: 

pinnoite (muovimatto), betoni, polystyreeni, hiekka. Pintaindikaattorin arvot ovat lievästi ko-

holla lattiapinnoilla, varsinkin seinien vierustoilla ja mattosaumojen kohdalla. Paikoitellen 

muovimatto on irti alustastaan. Muovimaton alla suhteellinen kosteus on 71 – 87 % lämpöti-
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lan ollessa 20 – 21 0C. Maaperän suhteellinen kosteus on 94 %, lämpötilan ollessa 18 0C. 

Seinien ja ovien alareunassa on paikoitellen kosteuden aiheuttamia jälkiä, jotka viittaavat 

siivouksen yhteydessä käytettävään runsaaseen vesimäärään tai lattiapinnalla olleeseen 

irtoveteen (vesivahinko). 

Kuva 20 oven alareunassa olevaa kosteuden aiheuttamaa tummentumaa 

Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili -rakenteisia. Seinien alareunassa ei havaittu mainittavaa poik-

keamaa pintaindikaattorin arvoissa.  

Yläpohja on puurakenteinen (kattotuolit). Rakennekerrokset ovat: alaslasku, alaslaskun ylä-

tila, kipsikartonkilevy, harvalaudoitus, muovikalvo, kattotuolit/lämmöneriste, tuuletustila, 

aluskate, harvalaudoitus, konesaumattu peltikate   

Käytävän osalla on alaslaskuna tasopinnoiltaan pinnoitettu mutta reuna-alueelta ja yläosas-

taan pinnoittamaton mineraalivilla levy. Alaslaskun ylätilassa kulkee talotekniikka.  

Kuva 21 yleiskuva alaslaskun ylätilasta 

Alaslaskulevyn pinnalla on havaittavissa yksittäisiä kosteuden aiheuttamia jälkiä varaston 

edustalla ja käytävällä. Varaston osalla kattorakennetta on avattu putkivuodon vuoksi. Ky-

seiseltä kohdalta tapahtui huomattavaa ilmavuotoa ja lämpökameralla oli havaittavissa ky-

seisen alueella alhaisia pintalämpötiloja.  
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Kuva 20 lämpökuva varaston avatusta kattorakenteesta 

Käytävällä alaslaskun ylätilassa on talotekniikan läpivientejä, joista tapahtui paikoitellen 

huomattavaa ilmavuotoa alaslaskun ylätilaan. Väliseinien kohdalla on havaittavissa, että 

yläpohjan höyrynsulku katkeaa väliseinien kohdalla. Höyrynsulun lieve näkyy tiiliseinää vas-

ten. Lämpökameralla ja merkkisavulla on havaittavissa ilmavuotoa kyseisillä alueilla. 

Kuvat 23 ja 24 Alaslaskun osalla olevia höyrysulun limitys ja läpivienti, joista tapahtui ilmavuotoa 

sisätiloihin päin 

Kuva 23 lämpökuva alaslaskusta tapahtuvasta ilmavuodosta 
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Kuva 26 lämpökuva alaslaskusta tapahtuvasta ilmavuodosta 

Opetustilan 3 osalla rakenteista tapahtui huomattavia ilmavuotoja vanhojen ja uusien pois-

toilmaelimien läpivienneistä sekä uuden iv-kone yksikön läpivienneistä. Poistettujen vanho-

jen poistoilmaelimien kohdalle on asennettu vain peitelaippa, höyrynsulkumuovia ei ole pai-

kattu läpivientien kodalta.  

Kuvat 27 ja 28 vanhoista poistoelimien läpivienneistä. 

Kuva 29 Lämpökuva vanhoista poistoelimien läpivienneistä. 
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Kuva 30 lämpökuva poistoelimistä ja iv-koneen läpivienneistä.

3.2.3 Aistinvaraiset havainnot eri tiloissa 

Rakennuksen osalla ei ollut aistinvaraisesti havaittavissa mainittavaa poikkeavuuksia. 

3.3 Liikuntasali 

3.3.1 Ilmanvaihto 

Liikuntasalissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Sisätilat ovat huomattavan ali-

paineiset (5 – 10 Pa) ulkoilmaan nähden.

3.3.2 Rakenteet 

Alapohja on maanvarainen betonilaatta alapuolisella lämmöneristeellä. Pintaindikaattorin 

arvot olivat lievästi koholla pesuhuoneen ja inva-wc:n osalla. 

Ulkoseinät ovat pääsääntöisesti tiili/villa/tiilirakenteiset. Liikuntasalin osalla kantava rakenne 

on pilari-palkkirakenteinen. Ulkoseinien pinnoilla ei havaittu mainittavaa poikkeamaa pin-

taindikaattorien arvoissa. 

Yläpohja on puurakenteinen (kattoristikko). Matalalla osuudella rakenne on: kipsilevy, harva 

laudoitus, muovikalvo, kattotuolit / lämmöneriste, tuuletustila, harvalaudoitus konesaumattu 

peltikate. Käytävän ja aulan osalla on alaslaskettu kattorakenne jonka ylätilassa kulkee talo-

tekniikka. Merkkisavulla havaittiin huomattavaa ilmavuotoa alaslakun ylätilasta käytävätiloi-

hin. Höyrynsulkumuovissa on repeämiä ja sen liittymät seinärakenteisiin sekä läpivientien 

kohdat ovat puutteellisia.  
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Kuvat 31 – 34 Alaslaskun osalla höyrynsulun liittymissä ja läpivienneissä on epätiiveyttä 

Iv-konehuoneen osalla käytävällä on betonirakenteinen välipohja, jonka liittymän kohdalla 

tapahtuu huomattavaa ilmavuotoa. 

Kuva 35 Iv-konehuoneen osalla olevan betonisen välipohjan liittymä, josta tapahtui huomattavaa 

ilmavuotoa 



  

Polygon Finland Oy 
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

Sivunumero:  17/20 
Työnro: 051321100460 

Yläpohjan ullakkotilassa on havaittavissa vuotojälkiä kattosillan sekä lapetikkaan kiinnitys-

ten kohdalla. Räystään kohdalla peltikatteessa on reikä. 

Kuvat 36 – 39 vesikaton ja ullakkotilan epätiiveyskohtia 

4 HAVAINTOJEN JA TULOSTEN TULKINTA 

4.1 Vanha koulurakennus 

Vanhan koulurakennuksen osalla hallitun korvausilman saanti on vähäinen. Alun perin 

suunnitellut korvausilma koteloiden luukut ovat kiinni. Sosiaalitilojen osalla on koneellinen 

poisto joka lisää hallitun korvausilman tarvetta. Rakennukseen tulee pääsääntöisesti korva-

usilma kellarikerroksesta. Kellarista tulevan korvausilman on lämmintä ja sen mukana kul-

keutuu kellaritiloista epäpuhtauksia (pöly, haju yms.) aula ja eteistiloihin. Yläpohja- ja ulko-

seinän liittymistä tapahtuu myös hallitsematonta korvausilman kulkua. Liittymän pinnoilla 

näkyy viuhkamainen pölykertymä ilmavuotokohdilla, joista kulkeutuu sisäilmaan epäpuhta-

uksia (pöly, haju yms.) Kiinteistössä on myös vanhoja viemäriliittymiä (supistimet kovettu-

neet ) käytössä olevia ja tulpattuja joiden tiivistyksien kautta alipaineen vaikutuksesta pää-

see sisäilmaan viemärikaasuja.  
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Sosiaalitilojen osalla ulkonurkkauksessa olevan wc:n lattia- ja seinäpinnalla on pintaindi-

kaattorin arvot koholla joka viittaa rakenteen kosteuden olevan koholla. Ulkoseinän vierus-

talta muovimaton alta mitattu suhteellisen kosteuden arvo on koholla. Mahdollisena vaurio-

mekanismina on rakennuksen korkeusasema huomioiden sadevesien imeytyminen raken-

nuksen vierustalle ja maaperän kosteuden pääsy rakenteisiin.  

Ullakkotiloissa on huomattava määrä irtaimistoa säilytyksessä, irtaimiston osalla tulee huo-

mioida niistä muodostuva palokuorma. 

4.2 Uudempi koulurakennus 

Ilmanvaihtokoneen ja kanavan tarkistuksen yhteydessä on havaittavissa laiteyksiköiden ja 

kanavien olevan pölyisiä. Ilmanvaihtokoneen äänenvaimennus on toteutettu pinnoitetulla 

mineraalivillalla, tarkistuksen yhteydessä ei pystytty tarkistamaan kokonaisvaltaisesti ää-

nenvaimentimien kuntoa. Havaintojen perusteella tuloilman mukana kulkeutuu pölyä ja 

mahdollisesti mineraalivillakuituja sisäilmaan sen laatua heikentäen. 

Paine-eromittauksissa havaittiin sisätilojen olevan alipaineiset ulkoilmaan nähden jolloin 

rakenteiden epätiiveyskohdista tapahtuu ilmavuotoa rakenteiden läpi. Hallitsemattoman 

ilmavuodon mukana kulkeutuu sisäilmaan epäpuhtauksia sen laatua heikentäen. Paikoitel-

len ilmavuodot yläpohjan osalla ovat huomattavia. Höyrynsulun epätiiveys ja tilassa oleva 

alipaineisuushuomioiden voidaan olettaa poistoilmamäärän olevan huomattavan suuri tu-

loilmaan nähden. 

Varaston osalla havaittiin pintalämpötilan olevan hyvin alhainen, 0,5 0C. Ilmavuotojen vaiku-

tuksesta alaslaskun ylätilan lämpötila laskee alhaiseksi. Pakkaskautena huomattavan ilma-

vuodon ympäristön lämpötila laskee todennäköisesti pakkasen puolelle, jolloin alueen lähis-

töllä olevien vesiputkien jäätyminen on mahdollista.  

Alapohjan osalla muovimaton alapinnan suhteellinen taso on noussut mittapisteen 1 kohdal-

la tasolle, jossa muovimaton/mattoliiman kemiallinen hajoaminen on madollista. Muovimatto 

on myös osittain irti alustastaan. Alapohjarakenteen kosteuspitoisuuteen tasoon mahdolli-

sesti vaikuttavia tekijöitä on siivouksen yhteydessä käytetty veden määrä (havainnot seinien 

ja ovien alareunassa, sekä pintaindikaattorin korkeammat arvot seinien vierustalla ja mat-

tosaumojen kohdalla). Kosteustasapainoon vaikuttaa myös maaperästä diffuusion vaikutuk-

sesta nouseva kosteus, joka tiivistyy tiiviin muovimaton alapintaan kohottaen sen suhteelli-

sen kosteuden arvoa. 

4.3 Liikuntasali 

Paine-eromittauksissa havaittiin sisätilojen olevan alipaineiset ulkoilmaan nähden jolloin 

rakenteiden epätiiveyskohdista tapahtuu ilmavuotoa rakenteiden läpi. Hallitsemattoman 

ilmavuodon mukana kulkeutuu sisäilmaan epäpuhtauksia sen laatua heikentäen. Paikoitel-
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len ilmavuodot yläpohjan osalla ovat huomattavia. Höyrynsulun liittymät ympäröiviin raken-

teisiin ja siihen tehdyt läpiviennit on tiivistämättä. Höyrynsulun epätiiveys ja tilassa oleva 

alipaineisuushuomioiden voidaan olettaa poistoilma määrän olevan huomattavan suuri tu-

loilmaan nähden. 

Vesikatteessa oli epätiiveyskohtia lapetikkaan ja kattosillan kiinnitysten kohdalla. Epätii-

veyskodista pääsee vettä yläpohjarakenteeseen. Höyrynsulkumuovin yläpinnalla on osassa 

kuvia havaittavissa lammikoitumisen aiheuttamia jälkiä (tutkimusajankohtana ei ollut havait-

tavissa irtovettä). 

Suihkuhuoneen käyttö liikuntasalissa on todennäköisesti runsasta jolloin rakenteisiin kohdis-

tuu suurempi kosteusrasitus kuin asuintiloissa. Voidaan olettaa, että rakenteissa havaitut 

kohonneet kosteuspitoisuuden johtuvat suihkuvesistä. 

5 TOIMENPIDESUOSITUKSET  

Vanha koulurakennus

- Hallitun korvausilman saannin varmistaminen 

- Rakenteiden tiivistys havaituista ilmavuotokohdista 

o Tarkistus/korjaus koko rakennuksen alueella, pohjakuvassa on esitetty tutki-

muksen aikana havaitut suurimmat ilmavuodot. 

- Kellarikerroksen alipaineistus 1-kerrokseen nähden

o 1-kerroksen hallitun korvausilman saati tulee varmistaa ennen alipaineistus-

ta, jottei 1-kerroksen liittymistä tapahtuvaa ilmavuotoa tehosteta 

- Ulkonurkkauksen wc-tilojen osalla muovimaton poistaminen alueelta, jossa pintain-

dikaattorin arvot ovat koholla sekä seinärakenteen tarkempi kosteuskartoitus 

- Sosiaalitilojen (alue, jossa lattiapinnan korkeusasema on ympäröivän maanpinnan 

alapuolella) lattiapinnoitteen vaihdon suunnittelu mahdollisen peruskorjauksen yh-

teydessä, esim. keraaminen laatta (kestää paremmin alapohjaan kohdistuvaa kos-

teusrasitusta ja mahdollistaa rakenteeseen tiivistyneen kosteuden haihtumisen) 

Uudempi koulurakennus

- Yläpohjan höyrynsulkukerroksen liittymien tiivistys koko kiinteistön alueelta.  

o Tiivistys tulee kohdistua suoraan höyrynsulkuun. Koteloiden ja rakennuslevy-

jen tiivistyksellä rakenteeseen muodostuu onkaloita joista vuotoilma siirtyy 

toiseen paikkaan, jolloin saavutettu hyöty on vähäinen. 

o Tarkistus/korjaus koko rakennuksen alueella, pohjakuvassa on esitetty tutki-

muksen aikana havaitut suurimmat ilmavuodot. 

- Rakenteiden tarkastaminen alueilta, joissa alaslaskun pinnalla on valumajälkiä. 

- Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkastus/säätö tiivistyksen jälkeen 

o Säädössä tulee huomioida sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde, eikä pel-

kästään tulo- ja poistoliman välinen erotus. 



  

Polygon Finland Oy 
Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

Sivunumero:  20/20 
Työnro: 051321100460 

- Alapohjan osalla lisätutkimuksia mahdollisen muovimato/mattoliiman kemiallisen ha-

joamisen määrittämiseksi 

o Sisäilman ja rakenteen VOC-yhdisteet 

Liikuntasali

- Yläpohjan höyrynsulkukerroksen liittymien tiivistys koko kiinteistön alueelta.  

o Tiivistys tulee kohdistua suoraan höyrynsulkuun. Koteloiden ja rakennuslevy-

jen tiivistyksellä rakenteeseen muodostuu onkaloita joista vuotoilma siirtyy 

toiseen paikkaan, jolloin saavutettu hyöty on vähäinen. 

o Tarkistus/korjaus koko rakennuksen alueella, pohjakuvassa on esitetty tutki-

muksen aikana havaitut suurimmat ilmavuodot. 

- Rakenteiden tarkastaminen alueilta, joissa alaslaskun pinnalla on valumajälkiä. 

- Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkastus/säätö tiivistyksen jälkeen 

o Säädössä tulee huomioida sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde, eikä pel-

kästään tulo- ja poistoliman välinen erotus. 

- Vesikaton osalla läpivientien ja kattotarvikkeiden kiinnitysten tarkistaminen ja tiivis-

tys 

- Pesuhuoneiden osalla tarkempi kosteuskartoitus. 

Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 

__________________________ 

Kai Kylliäinen 0405623222 

Rakennusinsinööri (AMK)

Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM 

Rakennusterveysasiantuntia VTT-C-5529-26-10 

Rakennusten lämpökuvaaja h/lk 009/05 

Toimeksiannoissamme noudatamme vahinkosaneeraustöiden yleisiä toimitusehtoja. 

Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus 

ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita
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