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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäyt-
teiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä: 
 
Hammashoitola H2 
 
Suosittelemme odotustilan 123 seinän puhdistamista irrotetun käsienpesualtaan ja 
altaan suojalevyn kohdalta. Seinä on likaantunut ja siinä on mikrobikasvustoja.  
 
Suosittelemme odotustilan 123 ja vastaanoton 124 väliseinän haisevan alaosan 
materiaalien vaihtamista uusiin tai koko seinän uusimista. Nykyisessä seinässä on 
purunko ja kuitusementtilevyt. Suosittelemme uuden seinän rungoksi metallirankaa. 
 
Suosittelemme välinevaraston vaurioituneen allaskaapin vaihtamista uuteen.  
 
Terveydenhoitajan käytätä 
 
Suosittelemme käytävän varrella olevan siivouskomeron 167 haisevan lattiakaivon 
puhdistamista ja desinfiointia. Suosittelemme tarkastamaan ja varmistamaan, että 
lattiakaivo toimii tarkoitetulla tavalla.  
 
Suosittelemme siivouskomerossa 167 olevan vaurioituneen, levyrakenteisen viemä-
riputkikotelon poistamista, esiin tulleiden pintojen puhdistamista ja desinfiointia Novit-
rol 483:lla. Novitrol 483:a voidaan käyttää valmiin pesuaineliuoksen tapaan. Likaan-
tunut liuos poistetaan, mutta puhdistettuja pintoja ei huuhdella. Suosittelemme vie-
märiputken jättämistä koteloimatta.  
 
Kotitalous 131 ja 138 
 
Suosittelemme haisevien allaskaappien alaosien sekä lattiapinnan puhdistamista ja 
desinfiointia Novitrol 483:lla.  Suosittelemme kaappien alaosien levyjen uusimista 
siinä tapauksessa, että hajuhaitta ei poistu pelkällä pintojen puhdistuksella ja desin-
fioinnilla.  
 
Käsityksemme mukaan syynä lattian kastumiseen ja lattianpäällysteen kupruiluun voi 
olla viemärivuoto, joka puolestaan voi liittyä viemäreiden tulvimiseen. Lattioihin voi 
myös nousta kapillaarista kosteutta perustuksista. 
 
Suosittelemme, jos mahdollista, tekemään rakennusteknisiä parannuksia, joilla es-
tetään lattiaan kastuminen.   
 
Suosittelemme PVC –laattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen 
betonipintaan asti lattian kosteista ja mikrobikasvun vaurioittamista kohdista.  Suosit-
telemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla. Suositte-
lemme PVC –lattianpäällysteen korvaamista keraamisella laatoituksella ilman ve-
deneristettä, jolloin lattiaa ei tarvitse kuivattaa. Myös eräät polyuretaani- ja epoksilat-
tiamassat voidaan asentaa kosteaan betonilattiaan.  
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Tekstiilityö 141 
 
Tutkimuksessa ei tullut esiin korjaustoimenpiteitä edellyttäviä kosteus- tai homevau-
rioita. 
 
Tekninen työ 
 
Suosittelemme putkien pilaantuneiden paperieristeiden ja hiekan poistamista pie-
nen opettajanhuoneen edessä olevasta putkisulkukaivosta. On syytä harkita lattian 
piikkaamista auki putkien kohdalta niin, että paperieristeet saadaan poistettua koko-
naan ja vaihdettua nykyaikaisiin eristemateriaaleihin.  
 
Suosittelemme putkisulkukaivon betonipintojen desinfiointia Novitrol 483:lla. Suosit-
telemme kannen tiivistämistä niin, ettei kannen rakojen kautta pääse vuotoilmaa tek-
nisen työn tiloihin.  
 
Äidinkieli 206 
 
Opetustilan lattiassa on iso ja vaikeasti avattava teräsluukku. Luukun reunan kohdal-
ta oli aistittavissa mikrobiperäinen haju.  Suosittelemme luukun avaamista ja sen 
alla olevan tilan tarkastamista sekä mahdollisista korjaustoimenpiteistä päättämistä.  
 
Suosittelemme vaurioituneen linoleumin poistamista liimoineen ja tasoitteineen puh-
taaseen betonipintaan asti lattian kosteasta kohdasta teräsluukun vierestä. Suositte-
lemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla. Suosittelemme 
linolemin korvaamista keraamisella laatoituksella ilman vedeneristettä, jolloin lattiaa 
ei tarvitse kuivattaa. Myös eräät polyuretaani- ja epoksilattiamassat voidaan asentaa 
kosteaan betonilattiaan ja näillä voidaan korvata helposti pilaantuva linoleumi.   
 
Opetustilasta otetusta laskeumapölynäytteestä VJK10 todettiin merkittävästi koste-
usvaurioituneista, selluloosapitoisista materiaaleista tavattavien homesienten (Paeci-
lomyces, Chaetomium, Aspergillus versicolor) elinkykyisiä itiöitä. Suosittelemme 
kontrollitutkimuksen tekemistä muutaman kuukauden kuluttu sen jälkeen, kun pilaan-
tunut lattianpäällyste on uusittu ja lattian luukun alla olevaan rakenteeseen on mah-
dollisesti tehty korjauksia.  
 
Äidinkieli 207 
 
ks. IV -kone 
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Ruotsinkieli 209 
 
Tutkimuksessa ei tullut esiin korjaustoimenpiteitä edellyttäviä kosteus- tai homevau-
rioita. 
 
IV –kone 
 
Äidinkielenluokan 207 tuloilmakanavasta otetusta näytteestä VJK14 todettiin run-
saasti lasikuituja. Suosittelemme ilmanvaihtokanavissa mahdollisesti olevien lasikui-
tulähteiden kartoittamista ja poistamista.  
 
IV –koneen tuloilmapuolen puhaltimen hihna on luistanut ja vaurioitunut niin, että 
hihnasta irronneita hiukkasia on kulkeutunut tuloilmakanaviin aina opetustiloihin asti.  
 
Suosittelemme ilmanvaihtokanavien nuohousta tarvittavassa laajuudessa.  
 
Tietyissä sääolosuhteissa vettä pääsee IV –koneen suodattimiin ja suodatinkammion 
pohjalle. Suodattimien kastumien voi johtaa mikrobikasvun käynnistymiseen. Suosit-
telemme rakenteellisia parannuksia, joilla estettään veden pääsy IV –koneeseen ul-
koa tulevan raittiin ilman mukana. 
 
Pikku pirtti 
 
Suosittelemme poikien WC:n käsienpesualtaan viemäriputken lattiassa olevan läpi-
viennin tiivistämistä. 
 
Suosittelemme pilaantuneiden materiaalien poistamista käytävän katon vuotokoh-
dista sekä jäljellejäävien puuosien desinfiointia ja homesuojausta Novitrol 483:lla. 
Vuotoja on ollut katolle menevien IV –hormien kohdalla. Joko vuotovesi on sisälle 
pääsyttä sadevettä tai peltihormien pintaan muodostunutta kondenssivettä. Suositte-
lemme varmistamaan, että peltihormit on lämpöristetty. Mineraalivillaeristettä var-
mempi lämmöneriste on umpisoluinen solumuovieriste, joka asennetaan tiiviisti hor-
min peltipintaa vasten.   
 
Suosittelemme ulkoseinän avaamista opettajien huoneen 10 ulkonurkasta ja avatun 
rakenteen tarkastamista sekä mahdollisista korjaustoimenpiteistä päättämistä.  
 
 
Espoossa 24.1.2009 
 
NOVORITE OY 
 
 
Simo Valjakka,DI, (Chem. Eng) 
 
 
Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden 
vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. 
Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tar-
kastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä 
tuottamus. 


