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YHTEYSTIEDOT:
Työkohde:

Hyrynsalmen yhtenäiskoulu

Asiakas:

Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi
Hyrynsalmen kunta

Tilaaja:

Niina Kinnunen (rakennustarkastaja)

Tarkastusaika:

3.8.2016

Työn suorittaja:
Läsnäolijat:

Puh:

044 710 4434

Joonas Koponen

Puh:

050 564 8220

Niina Kinnunen (rakennustarkastaja, osan aikaa)

Puh:

044 7104434

Hannu Kyllönen (kiinteistönhoitaja)
Tutkimuksen

Kohteeseen tehdyn sisäilmatutkimuksen tarkentaminen sisäilman VOC-

tarkoitus:

näyttein tilaajan osoittamista tiloista.

KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT:
Rakennustyyppi:

Koulurakennus

Rakennusvuosi:

1960-luku

Peruskorjausvuosi:

1990-luku ja 2010-luku

Kattotyyppi/kate:

Harja, pulpetti/konesaumapelti

Runko:

Betoni

Ulkoverhous:

Tiili/kuitusementtilevy

Ilmanvaihto:

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (kanavat nuohottu 2012)

Lämmitysmuoto:

Kaukolämpö

Putkistot:
Käyttövesiputket:

Kupari/muovi suojaputkessa

Viemärit:

Muovi (mahd. vähäisiltä osin alkup. valurautaputkia edelleen käytössä)

Lämmitys:

Rauta/muovi suojaputkessa

LÄHTÖTIEDOT JA TOIMEKSIANTO:
Kohteessa tehdyn rakenteellisen tutkimuksen yhteydessä otettujen muovimaton FLEC-näytteiden
sisältämien epäpuhtauksien pääsemistä rakennuksen sisäilmaan pyrittiin selvittämään sisäilmasta
otettavin VOC-näyttein tilaajan erikseen mainitsemista tiloista. VOC-näytteillä pystytään arvioimaan
myös muita mahdollisia sisäilmaan pääseviä epäpuhtauksia mm. materiaaliemissioiden kautta.
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TUTKIMUKSEN SELVITYS:
Rakennuksen sisäilmassa olevia mahdollisia materiaaliemissioita pyrittiin selvittämään sisäilman
VOC-näytteillä. Aiemmista tutkimuksista poiketen tiloissa ei havaittu voimakkaita materiaaliemissioita
porrashuoneessa havaittua hajua lukuun ottamatta.
2.02 Parvi (mediateekki) (2. kerros)
Mediateekin sisäilmassa havaittiin mainittavimpina yhdisteinä hieman p-Ksyleeniä ja 2etyyliheksanolia. p-Ksyleenin lähteitä ovat mm. liimat, lakat ja liuottimet. p-Ksyleeni ilmaisee joskus
myös mikrobivaurioita. 2-etyyliheksanolia voi vapautua sisäilmaan kosteuden aiheuttamista
muovimatoista ja se on myös mikrobivaurioita ilmaiseva yhdiste. Tavanomaisesti sisäilmassa ei ole
2-etyyliheksanolia. Muut havaitut yhdisteet viittaavat muovimatosta/liuottimista ja liimoista
haihtuviin yhdisteisiin, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä oireilua. Yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa
ei ole kuitenkaan erityisen suuri. Minkään yhdisteen yksittäinen pitoisuus tai kokonaispitoisuus
(TVOC) ylittänyt STM:n Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja.
1.36 Voimistelusali (1. kerros)
Voimistelusalin sisäilmassa havaittiin mainittavimpina yhdisteinä p-Ksyleeniä ja 2-etyyliheksanolia.
Tavanomaisesti sisäilmassa ei ole 2-etyyliheksanolia. Muut havaitut yhdisteet viittaavat
muovimatosta/liuottimista ja liimoista haihtuviin yhdisteisiin, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä
oireilua. Yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa ei ole kuitenkaan erityisen suuri, eikä minkään yhdisteen
yksittäinen pitoisuus tai kokonaispitoisuus (TVOC) kuitenkaan ylittänyt STM:n
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja.
2.07 Erityisopetus ja 2.08 Erityisluokka (1. kerros)
Erityisopetustilojen sisäilmassa havaittujen yhdisteiden pitoisuus on niin pieni, että niiden osuutta
sisäilmassa ei ole voitu tarkasti määrittää, eikä minkään yhdisteen yksittäinen pitoisuus tai
kokonaispitoisuus (TVOC) ylittänyt STM:n Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja.
1.32 Luonnontiedeluokka
Luonnontiedeluokan sisäilmassa havaittiin mainittavimpana yhdisteenä p-Ksyleeniä. Muut havaitut
yhdisteet viittaavat mm. liuottimista ja liimoista haihtuviin yhdisteisiin, jotka voivat aiheuttaa
terveydellistä oireilua. Havaittujen yhdisteiden kokonaispitoisuus on kuitenkin niin pieni, että niiden
osuutta sisäilmassa ei ole voitu tarkasti määrittää, eikä minkään yhdisteen yksittäinen pitoisuus tai
kokonaispitoisuus (TVOC) ylittänyt STM:n Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja.
1.33 Porrashuone (1. ja 2. kerroksen välistä)
Porrashuoneen sisäilmassa havaittiin selkeää kemiallista hajua näytteenottohetkellä. Porrashuoneen
sisäilmassa havaittiin mainittavimpana yhdisteenä 2-etyyliheksanolia. Muut havaitut yhdisteet
viittaavat muovimatosta/liuottimista ja liimoista haihtuviin yhdisteisiin, jotka voivat aiheuttaa
terveydellistä oireilua. Yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa ei ole kuitenkaan erityisen suuri, eikä
minkään yhdisteen yksittäinen pitoisuus tai kokonaispitoisuus (TVOC) kuitenkaan ylittänyt STM:n
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja.
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JOHTOPÄÄTÖKSET:
Rakennuksen sisäilmassa havaittiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta näytetulosten
perustella hyvin vähäisiä määriä viitteitä materiaaliemissioista tai rakenteiden vaurioitumisesta.
Aiemman tutkimuksen perusteella muovimattojen on havaittu sisältävän 2-etyyliheksanolia, mutta
ilmeisesti muovimatot ovat niin tiiviitä, että yhdisteitä ei pääse haihtumaan niiden läpi juurikaan
sisäilmaan. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö sisäilmassa olisi mikrobiepäpuhtauksia. Lisäksi
VOC-näytteenoton ajan ja ennen näytteenottoa päällä ollut ilmanvaihto voi vaikuttaa tuloksiin
väärentävästi, mikäli ilman vaihtuminen tiloissa on ollut riittävän voimakasta.

POHJAKUVA 1. KERROKSESTA:

2

X

VOC-näytteenottokohta

4
5
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POHJAKUVA MEDIATEEKISTÄ JA ERITYSOPETUSLUOKKIEN KOHDALTA (2. krs):

3

X

VOC-näytteenottokohta

1
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ALLEKIRJOITUKSET:
Raportti on laadittu esitettyjen/ epäiltyjen vahinkojen selvittämiseen, eikä sitä täten saa käyttää kiinteistön
kunnon tai sen osan arvon määrittämiseen.
Raporttiin merkityt tiedot ovat tutkimushetkellä tehtyjä havaintoja.

Kajaanissa 12.8.2016
Saneeraustekniikka Sartek Oy
Joonas Koponen

Jakelu

Liitteet

1 kpl

Niina Kinnunen

1 kpl

Sartek Oy:n arkisto

Liite 1.

Ositum Oy. Muovimaton sisäilman VOC-näytteiden analyysivastaus 2088516.
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