
SEPÄNKATU 2 - RAPORTIN VIRHE- JA PUUTELISTA
sivu asia/ raportin teksti huomautus

2 kerroslukumäärä Virheellinen, kellarikerroksen lisäksi 2...4 kerrosta ja osalla kiinteistökokonaisuutta ullakko.

2 "Rakennukset ovat pääosin kivirakenteisia." Viittaus epäselvä: tarkoittaako kantavia rakenteita vai jotain muuta.

2 bulk-FLEC Analyysimenetelmän oikea nimitys "bulk-materiaalinäyte"

2 Olosuhdemittaukset Olosuhdemittauksesta jätetty mainitsematta TVOC-mittaussuureena.

2 Epäpuhtauksien kulkeutuminen Viittaaminen suoritettuja korjaustoimenpiteitä edeltäneeseen epäpuhtauksien 

kulkeutumiseen ihmetyttää, koska tutkimuskokonaisuus on toteutettu näiden 

korjaustoimenpiteiden jälkeen, joihin tässä viitataan.

2 Välipohjarakenteiden kreosootti Mihin kreosootti viittaa: pikisivelyyn vai kreosoottiöljyyn?

2 Tilakohtaisten ilmanvaihtokoneiden käsittely Ristiriitainen tieto suhteessa taulukkoon 4 (4 kpl pois päältä ja 1 tehostui)

2 "seuratussa em. tilassa" Em. tilaa ei ole mainittu.

3 Toimenpiteenä ilmoitettu "sisäilman puhdistus ilmassa olevista 

partikkeleista"

Pyydettyä menetelmäkuvausta toimenpiteen suorittamiseksi ei ole saatu.

3 Terveydellisen merkityksen arviointi ja viittaus "Ohje 

työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen"

Kappaleen sisällön tarkoitus on epäselvä, koska kyseessä on koulurakennus.

5 Liitteet Puuttuu paikantamiskaavio, josta selviävät mittaus- ja näytteenottokohdat ja tärkeimmät 

havainnot

5 Liitteet Liitteiden numerointi väärin.

6 Kerroslukumäärä ja kivirakenteet KS. Tiivistelmään annetut huomautukset

6 Riskiarvion käsittely Lause loppuu kesken, eikä selitystä riskiarvion käyttötavalle ole esitetty

6 Kuntotutkijalla on oikeus oikaista kuntotutkimusraportissa 

mahdollisesti havaittu oleellinen virhe. Kaikista virheistä tulee 

reklamoida kuntotutkijaa kohtuullisessa ajassa (viimeistään 

kolmen kuukauden kulessa kuntotutkimusraportin 

luovutuspäivästä.

Tämä kappale pohjaa Konsulttitoiminnan sopimusehtoihin, jotka on jo 

tarjouspyyntövaiheessa rajattu puitesopimuksen ulkopuolelle. Eli kappale on 

puitesopimusehtojen vastainen.

7 Kerroslukumäärä ja kivirakenteet KS. Tiivistelmään annetut huomautukset

7 Rakennekuvaukset Kuvattu betoni- ja kivirakenteet, mainitut tiilirakenteet puuttuvat, puurakenteisiin ei ole 

viitattu lainkaan.

7 Käytöstä poistetut tilat Myös laivalaboratorio on poistettu käytöstä, samoin teknisen työn tilan yläpuoliset tilat.

7 P38 sijainti Ko. luokka sijaitsee v. 1947 rakennetulla laajennusosalla.



9 Lähtötiedot Käytettyjen lähtötietojen runsaudesta johtuen niistä on pyydetty tekemään tiivistelmä.

11 taulukko 2, merkkisavu Merkkisavun käyttämistä ei ole kuvattu ilmanvaihdon tutkimuksia käsittelevässä 

tekstiosiossa.

11 Evira nyk. Ruokavirasto

12 Tulosten tulkinnan perusteet Esitetty virheellisesti nostamalla Työterveyslaitoksen julkaisu asumisterveysasetuksen 

(545/2015, perustuu terveydensuojelulakiin) yläpuolelle. Onko tulosten tulkinnassa käytetty 

muita ohjeita/toimenpiderajoja?

12 Ulkopuolisen kosteusrasituksen käsittely Lauserakennetta muutettava

13 Piha-alueen johtopäätökset Tekstiosiossa esitettyjen puutteiden ei todettu olevan merkityksellisiä, vaikka on kirjoitettu 

niiden aiheuttamasta kosteusrasituksesta.

13 "Ei toimenpide-ehdotuksia" Mielestämme tekstin pohjalta tulisi ehdottaa toimenpiteitä

15 1925-laajennusosa Tilaa ei ole tarkoituksellisesti ylipaineistettu ja tilan ovessa on siirtoilmasäleikkö, mistä 

johtuen ilman liikkuminen ko. tilasta käytävään on selvästi havaittavissa.

15 "laadittujen perusteella" Lauserakennetta muutettava

15 "luonnonkivi- ja tiilirakenteiset" Tämä vaatii tarkennusta.

15 pintakäsittelyä käsittelevä lause Lauserakenne on epäselvä, pintakäsittelyä ei asenneta

16 rakennepaksuudet Mittausten poisjättämistä ei ole perusteltu

16 "Lämpö- ja kosteuseristämättömään maanvastainen 

alapohjarakenteeseen..."

Lauserakennetta muutettava

16 rakennekosteusmittaukset Rakennekosteusmittausten poisjättämistä ei ole perustelut riittävästi, koska tekstissä 

mainitaan kosteusvaurioriski ja mahdollisuus kapillaarisen kosteuden nousulle sekä havaittu 

kosteusjälkiä. Lisäksi tutkimussuunnitelmaluonnokseen annettiin kommentti, että 

rakennekosteusmittaukset tulee tehdä. Rakennekosteusmittauksia tehdään muillakin 

menetelmillä kuin pelkästään porareikämenetelmällä.

17 Laajennusosilla käytössä olevat tilat Laajennusosissa on useita käytössä olevia tiloja, mutta vain teknisen työn tilan osalla on 

alapohjarakenne.

18 Teknisen työn ilmanvaihto Teknisen työn luokkaan asennettiin tuloilmapuhallin, ei koneellista ilmanvaihtojärjestelmää.

19 kreosootti Mihin kreosootti viittaa: pikisivelyyn vai kreosoottiöljyyn?

20 "käytävä P38" P38 ei ole käytävä, vaan luokkatila

20 1947-laajennusosan havaitut kosteusvauriot Asiaa ei ole käsitelty tarkemmin tekstiosassa



21 "Myöhemmin rakennetut seinät" Tarkennettava, mitä seiniä tarkoitetaan.

21 Patterisyvennykset Miksi aikaisemmassa luonnoksessa ollut oletus orgaanisista eristeistä on poistettu 

perustelujen pyytämisen jälkeen?

21 Ulkoseinäavaukset Miksi tutkimussuunnitelmassa esitettyjä ikkunoiden yläpuolisia rakenneavauksia ei 

toteutettu?

21 Aikaisemman tutkimuksen käsittely Kappale ei sinällään käsittele tämän tutkimuksen havaintoja vaan sopisi ennemmin juuri 

siihen kohtaan, josta aikaisemmin totesimme, että lähtötietojen runsaudesta johtuen, 

yhteenveto niiden sisällöistä olisi suositeltavaa lisätä. Onko löydöstä käsitteleviä raportteja 

tässä käsitelty riittävän kattavasti?

21 Rakennekosteusmittaus Luokan 201A väliseinästä on tehty rakennekosteusmittaus, mittaustulos puuttuu, miksi 

menetelmää ei ole kuvattu ja miksi mittauksia ei ole tehty muualta?

21 Rakenneavaus Miksi rakenneavaus tehtiin vain 1947 rakennetulle osalle ja pelkästään 

patterisyvennykseen?

22 Mainitaan kosteudenaiheuttamat pinnoitevauriot ja perustusten 

kautta nouseva kosteusrasitus

Miksi ei ole tutkittu tarkemmin erityisesti teknisen työn tilan osalta ja tehty esim. 

rakennekosteusmittauksia?

23 Ikkunoiden vesipellit Mikä vaikutus rakenteisiin pääsevällä kosteudella on?

24 Epätiiviit läpivientikohdat Tarkennettava, minkä kerroksen käytävästä on kyse, jos hajuhavainnot ovat 1903-

rakennuksen 2. kerroksesta (208) sekä 1947-laajennusosalta ylimmästä kerroksesta (308, 4. 

maanpäälinen kerros).

24 Epätiiviit läpivientikohdat Miksi aistinvaraista havaintoa ei tässä kohdin tarkastettu merkkiainekokeella?

24 Kuvat 37 ja 38 Tiivistämättömien läpivientien sijainteja ei ole kerrottu.

25 P03 öljyn haju Selvitys hajun lähteestä puuttuu

25 Ikkunoiden epätiiveyskohdat Epätiiveyden seuraus on kerrottu, mutta merkitystä ei. Aikaisemman tutkimuksen tulosten 

ja johtopäätösten käsittely ei kuulu tämän tutkimuksen johtopäätöksiin, vaan esim. 

lähtötietoihin.

26 Porraskäytävän alaslasketut sisäkatot Aiheen käsittely tässä kohdassa ei avaudu.

26 Moottorilaboratorion havaintojen käsittely Puuttuu johtopäätöksistä

26 "Betonirakenteisen alapohjarakenteen..." "Betonirakenteisen alalaattapalkiston..." ks. kuva 44

27 Välipohjien läpiviennit ja rakenteiden liittymien ilmavuodot Sama teksti löytyy sivulta 36, kumpaan osioon teksti kuuluu?



27 Rakenneavaukset Miksi rakenneavausten määrää ei ole tähän kohtaan kirjoitettu? Rakenneavausten kokoa ei 

ole kerrottu. Avausten sijoittumista rakennuksen eri osille ei ole tekstiin kirjoitettu. Miksi 3. 

kerroksesta ei ole tehty yhtään välipohjan rakenneavausta?

30 PAH-materiaalinäyte Analyysin perustelu puuttuu ja tuloksen merkitystä ei ole käsitelty, pikisivelyn tarkoitusta 

rakenteen kannalta ei ole kuvattu.

30 Rakenneavaukset Rakenneavausten materiaalikerrosten paksuudet puuttuvat.

31 Ilmavirtaus rakennekerroksessa Ilmavirtauksen aiheuttajaa ei ole kerrottu, merkitystä ei ole kerrottu. Miksi on poistettu 

aikaisempi maininta rakenteessa kulkevista IV-kanavista, kun sen osalta pyydettiin 

havaintoja ja merkitystä tarkentamaan.

32 Rakenneavaus VP5 (kuva) Onko umpibetoniholvin alapuolella eristekerros? Jos on, miksi?

35 Merkkiainekoe Merkkiainekokeen menetelmäkuvaus on poistettu, miksi? Miksi merkkiainekoe on tehty 

normaalissa käyttötilanteessa?

36 Halkeilua lattiapinnoitteiden alla Missä havaittu: laajuus, paikat? Kuinka ilmayhteys todettu?

41 kuva 80 Merkkiainekokeen syöttökohta 8 -> vuotokohtaa ei ole osoitettu

42 Luokka 208: aikaisemmassa luonnoksessa esitetty 

sähkökeskuksen läpivientien epätiiveys

Miksi poistettu, kun pyydettiin tarkentamaan ja perustelemaan tehtyjä havaintoja?

42 "...1903 valmisteen rakennuksen..." kirjoitusvirhe

42 Lause alkaen "Poikkeuksena..." Tekstissä aikaisemmin viitattu ensisijaisesti luokkaan 205 ja toissijaisesti entisen kirjaston 

lukusaliin, suositeltavaa jatkaa samalla linjalla.

42 Johtopäätöksissä on käsitelty tilan 208 sähkökeskusta ja 

ilmanvaihtoa

Sähkökeskusta ja -rasiaa epätiiveyskohtina tai tilan ilmanvaihtotapaa ei ole käsitelty 

tekstiosiossa.

43 Mikrobinäytteiden tulokset Mikrobituloksia ei ole käsitelty tämän kappaleen tekstiosiossa, jolloin niitä ei myöskään voi 

käsitellä tämän kappaleen johtopäätöksissä.

43 Aikaisemman tutkimuksen käsittely Aiemmin tekstissä tutkija kirjoittaa 1939 rakennetun laajennuksen osalla olevan 

umpibetoniholvi. Miten nämä kaikki havainnot tukevat toisiaan? Havaintojen ja 

aikaisempien tulosten vertailun perustelu puutteellinen: Asumisterveysasetuksen 

soveltamisohje 20 §: Ilmanäytteiden avulla ei voida luotettavasti todeta rakenteiden sisällä 

havaitun mikrobikasvun vaikutusta sisäilmaan.

43 Sisäilman puhdistus Perustelu puuttuu: miksi sisäilma pitää puhdistaa ennen tiiveyden parantamista, koska 

epäpuhtausreitit tuolloin edelleen olemassa.

43 H13 HEPA-suodatusaste Tämä lisätty raporttiin, kun pyydetty menetelmäkuvausta sisäilman puhdistamisesta. Ollut 

luonnoksessa ensimmäisen kerran 31.1.2020.



44 "poikkeukselliset sääolosuhteet" Vaikutustapa kuvattava, ilmavirtaukset ehdollistettu orgaaniseen eristemateriaaliin

44 Kappale 5.5.1 Asiakirjojen rakennekuvaukset yläpohjista puuttuvat 1903 rakennetusta rakennuksesta sekä 

1925 ja 1939 laajennuksista.

45 Lämmöneriste: mineraalivilla Mahdollista vaurioitumistapaa ja vaurioitumista ei ole arvioitu

45 Rakennekerrosten paksuus Perustelut selvityksen poisjättämisestä puuttuvat.

45 Havainnot Yläpohjien havainnot puuttuvat kaikista laajennusosista.

45 5.5.2 Havainnot Yläpohjien tuulettumista ei ole käsitelty lainkaan

46 Rakenneavaukset, kuva 90 Aiheen käsittely puuttuu tekstiosiosta

47 kosteusvauriojäljet sisäkatossa Kosteusvaurion syy selvittämättä

47 kuva 93 Poistoilmakanavan käytössä oloa/toimintaa ei ole selvitetty

48 kosteusvauriojäljet sisäkatossa Kosteusvaurion syy selvittämättä

48 kuvat 97 ja 98 Kuvatekstin lauserakenne tulisi tarkastaa

52 rakenteet Toistoa, pintarakenteita ei ole kuvattu kokonaisuudessaan (mm. kiinnitysmateriaali ja -tapa 

puuttuvat)

52 "67 %:ssa näytteistä" Prosenttilukema on pyydetty korvaamaan tila- ja näytenumeroinneilla.

52 Paikantamiskaavio Tekstissä mainittua liitettä ei ole raportissa eikä muulla tavoin toimitettu

52 "perustuvien" kirjoitusvirhe: perustuneiden

54 kappale 5.6.3 Kappaleessa kirjoitusvirheitä. Raportista ei käy ilmi, miksi irtolaattoja ei ole tutkimuste 

yhteydessä kartoitettu kattavasti.

54 ilman liikkuminen Ilman liikkumisen selvityksiä pohjakerroksen osalta ei ole raportoitu kattavasti

54 Tilan 308 haju Öljyperäisen hajun kulkeutumisreittiä ei ole selvitetty riittävässä määrin (mm. ylempien 

kerrosten paine-eromittaukset puuttuvat)

55 Kreosootin haju Aiheen käsittely ei kuulu otsikon "Öljyperäinen haju" alle

55 Kuvat 121 ja 122 Kuvasisällöt eivät liity kappaleeseen "Öljyperäinen haju"

57 Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmänä on aikaisemmin ollut koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. 

Osittain käytössä on ollut koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on edelleen 

muutamissa tiloissa käytössä. Pääasiassa käytössä olevissa tiloissa on tilakohtaiset 

ilmanvaihtokoneet.

57 Luokka K38 Tarkennus puuttuu: teknisen työn luokka. Tila puuttuu taulukosta 4.

57 taulukko 4 Huomautettu, että taulukosta puuttuvat käytävät

58 "asennettu tilakohtaisen ilmanvaihtokoneet" kirjoitusvirhe: "asennettu tilakohtaiset ilmanvaihtokoneet"

58 liiketunnistin Toimintaperiaate ja vaikutus ilmanvaihtokoneen käyntiaikaan esitetty puutteellisesti.



58 kuvat 125 ja 126 Tiiveyden toteamista ei ole kuvattu.

58 Huoltotarpeet Ristiriitainen teksti suhteessa taulukkoon 4. Huoltovälien ylitykset eivät ilmene taulukkoon 4 

kirjatuista huomioista.

60 Kiinni olevat poistoilmaventtiilit Pyydetty tarkentamaan poistoilmaventtiilien kiinniolon vaikutustapaa tuloilman määrään.

61 Siirtoilmasäleiköt Puuttuvat tiedot tiloista, joissa mineraalivillaa on siirtoilmasäleiköissä todettu.

61 Poistoilmanvaihtokoneen nopeus Tieto asetetusta nopeudesta puuttuu.

62 Johtopäätökset Selkeät johtopäätökset puuttuvat.

63 Smartwatcher-järjestelmä Tilaaja vuokraa ko. järjestelmää, ei omista. Järjestelmän tekniset tiedot puuttuvat.

63 Mittauspisteet Mittauspisteet ja ajanjaksot pyydetty esittämään taulukkomuodossa siten, että myös 

mittaussuureet on suoraan taulukosta tarkastettavissa.

63		 Mittauspisteet Toisen jakson mittauspiste 20 tarkoittaa tilaa 205

63 Poikkeamat mittausjaksoissa Selvitys poikkeamista puuttuu

63 Kuva 142 Ensimmäisen jakson mittauspisteenä oli tila 116, ei tila 106.

63 Epävarmuustarkastelu Olosuhdemittausten ja hetkellisten paine-eromittausten epävarmuustarkastelut puuttuvat

64 Paikantamiskaavio Pohjakerroksen paikantamiskaavio puuttuu

65 Kappale mittausajanjaksoista Sama kappale on esitetty sivulla 63, tilassa 116 ei tehty paine-eroseurantaa

67 Paine-eromittaukset Paine-eromittauksen tuloksia ei ole kirjoitettu auki.

68 Ensimmäinen tekstikappale Epäselvä

68 Mittaustulokset Esittäminen taulukkomuodossa helpottaa tulosten lukemista huomattavasti.

68 Mittauspiste 1 Tila K02 on varasto, ei käytävä

71 Hetkelliset paine-eromittaukset Hetkellisten paine-eromittausten tuloksten merkitystä ei ole kirjoitettu auki

71 Alipaineisuuden syy Onko selitys löydettävissä muualta kuin tutkimuksessa tehdyistä havainnoista?

71 Merkittävä alipaineisuus Merkittävää alipaineisuutta ei ole selitetty, ristiriitainen edeltävän kappaleen sisällön 

kanssa.

71 Käytöstä poistettujen tilojen alipaineisuus Sisältö ristiriitainen suhteessa kappaleeseen "Öljyperäinen haju", lisäksi tilan P28 mitattua 

ylipaineisuutta ei ole käsitelty

72 Kappale mittausajanjaksoista Sama kappale on esitetty sivulla 63, tilassa 116 ei tehty paine-eroseurantaa

75 Johtopäätökset Taulukon 4 tietoja ei ole kokonaisuudessaan huomioitu (tila 138 vs. tila 205)

75 Kappale mittausajanjaksoista Sama kappale on esitetty sivulla 63, tilassa 116 ei tehty paine-eroseurantaa



75 Lämpötilat Otettu kantaa vain lämpötilojen nousuun, entä alhaiset lämpötilat? Onko sammutettu 

ilmanvaihtokone ainoa syy lämpötilan nousulle?

75 Toimenpideraja Toimenpiderajaa tai mihin se perustuu ei ole kerrottu missään kohdassa raporttia.

75 Viittaus lukuun 8 Luku 8 ei käsittele ilmanvaihtojärjestelminen tutkimusten tuloksia

80 Lämpötila luokka 217 Teksti sivulla 80 ja kuvaaja sivulla 81.

81 Suhteellinen kosteus Sama teksti kuin tulosten esittelyn yhteydessä. Mikä on johtopäätös?

81 Lämpötilat Mitattujen lämpötilojen käsittely suhteessa toimenpiderajaan on puutteellinen: 

toimenpiderajan alituksia ei ole huomioitu

82 Toimenpide-ehdotus Vastaako esitetyt toimenpiteet 

82 Laboratoriot Raportissa ei ole selitetty, miksi pölynkoostumusnäytteiden analyysit on tilattu kahdesta eri 

laboratoriosta eikä arvioitu, onko tällä merkitystä tulosten kannalta.

83 Pölynäytteiden tulokset Tuloksien esittelystä ei käy ilmi, ovatko tulokset historiapölynäytteistä vai tutkimuksen 

yhteydessä otetuista näytteistä. Myöskään mahdollisia eroavaisuuksia näiden välillä ei ole 

kerrottu.

84-85 Paikannuskaaviot Kaavioista ei ole selkeästi erotettavissa, kummat näytteet ovat historiapölynäytteitä ja 

kummat ovat tutkimuksen aikaisia.

87 Toimenpiderajan ylitys Jos toimenpideraja on 0,2, miten 0,2 voi olla sen ylitys? Tarkenna, mikä on toimenpiderajan 

merkitys tässä yhteydessä. Epävarmuustarkastelu puuttuu.

87 Näytteenottopisteiden valinta Raportissa ei ole selitetty, miten näihin näytteenottopisteisiin on päädytty. 

Laskeumanäytteitä ei ole otettu yhdestäkään niistä tiloista, joissa pölynkoostumusnäytteissä 

on kuituja havaittu. Miksi?

89 Toimenpiderajan ylittyminen Pitoisuus 0,2 ei nähdäksemme ole toimenpiderajan ylitys, vaan toimenpiderajalla.

91 Epävarmuustekijöiden tarkastelu Miksi qPCR-menetelmän kuvauksen jälkeinen väliotsikko "Epävarmuustekijöiden tarkastelu" 

on poistettu? Epävarmuustekijöiden käsittely on ylipäänsä tässä raportissa puutteellisesti 

toteutettua. 

91 Näytteenottopisteiden valinta Miksi näytteenottotavan kuvausta seurannut lause "Näytteitä ei otettu huoneilmaan 

avonaisilta pinnoilta" on poistettu? Tiedolla on merkitystä mm. epävarmuustarkastelussa ja 

raportissa tulee perustella, miksi näytteenottopisteet on näin valittu.

91-92 Kuvat 162 ja 163 Paikannuskaavioista ei selviä, kummalla menetelmällä materiaalinäytteet on 

näytteenottopisteistä otettu.



92 "Alla olevissa taulukoissa 8 ja 9 on esitetty koosteena 

analyysivastausten tulokset."

Viittaus liitteisiin puuttuu.

93 Välipohjarakenteiden täytemateriaalit Kappaleeseen ei ole kirjattu, minkä laatuisissa täytemateriaaleissa mikrobikasvua on 

todettu.

93 Arviot tuloksista "epäily", "viite" ja "heikko viite" Johtopäätöksissä on käsitelty tarkasti vain selvästi mikrobikasvua osoittavat näytteet: 

muiden näytteiden osalta näytetulosten merkityksen arviointi on esitetty puutteellisesti.

93 Näytettä 6 käsittelevä kappale Johtopäätös puuttuu, asia on näin esitettynä irrallinen.

93 Näytettä 16 käsittelevä kappale Johtopäätös puuttuu, asia on näin esitettynä irrallinen.

94 TVOC-seurantamittaus Tieto mitattavan suureen mittausyksiköstä puuttuu.

94 TVOC toimenpideraja Puuttuu selvitys, miksi seurantamittauksen pitoisuuksia ei voida verrata 

asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin.

94 Epävarmuustekijöiden tarkastelu Epävarmuustarkastelut molempien menetelmien osalta puuttuvat.

97 Näytteenottopisteiden ja näytemateriaalin valinta Perustelut tehdyille valinnoille näytteenottopisteiden ja näytemateriaalien suhteen 

puuttuvat.

97 "...mittausmenetelmä on suuntaa-antava" Raportissa ei ole selitetty, mihin perustuen seurantamittaus on suuntaa-antava. "Suuntaa-

antava" ei ole riittävä selitys sille, ettei voida verrata toimenpiderajoihin.

98 Materiaalinäytteiden tulosten johtopäätökset Johtopäätökset esitetty puutteellisesti: yhden tilan 2-EH-viitearvon ylitystä ei mainita ja 

kaikkien näytteiden osalta jätetty mainitsematta TVOC-pitoisuuksien ylitykset. Kappaleessa 

ei myöskään ole selitetty, mikä merkitys lattiatasoitteesta otetulla materiaalinäytteellä on 

lattiapinnoitteesta otettuun näytteeseen verrattuna.

98 "Tehdyllä tutkimuksella voi tehdä johtopäätöksiä sisäilmassa 

olevista yhdistepitoisuuksista..."

Ed. sivulla kirjoitettu päinvastaista.

98 Havainnot kemiallisesta hajusta Havaintoja kemiallisesta hajusta ei ole kirjattu raportin tekstiosioon, tulee ehdottomasti 

lisätä.

98 Poistettu johtopäätöksistä kappaleeseen kuulumattomat 

viittaukset aikaisempiin VOC-näytteenottoihin

Johtopäätöksissä käsiteltiin aikaisemmassa luonnoksessa Raksystems Oy:n VOC-tuloksia 

(22.5.2018) ja suositeltu VOC-näytteen uusimista. Aikaisemmin on kysytty: "Miksi esitettyjä 

aikaisempien tutkimusten toimenpiderajan ylityksiä ei ole huomioitu jo 

tutkimussuunnitelmavaiheessa ja otettu uusintanäytteitä tämän tutkimuksen yhteydessä?" 

Miksi tässä luonnoksessa aikaisempien tutkimusten tuloksia ei ole käsitelty lainkaan?

98 Pikieriste Kuvaus pikieristeen koostumuksesta ja ominaisuuksista puuttuu.



98 PAH-yhdisteiden epävarmuustekijöiden tarkastelu Epävarmuustarkastelu puuttuu.

98 "Rakenteissa on käytetty kreosoottia sisältäviä materiaaleja..." Mihin materiaaleihin tässä viitataan?

99 Kiinteistön käytön päättyminen Pyydetty selittämään, miten tieto kiinteistön käytön päättymisestä on oleellinen tieto 

altistumista arvioitaessa. "Em. vuoksi altistumista ei voida pitää pitkäaikaisena, mikä tulee 

ottaa huomioon terveydellisen merkityksen arvioinnissa": tämä ei voi olla selitys 

altistumisen pitkäaikaisuutta arvioitaessa.

99 "...välipohjarakenteissa on käytetty kreosoottia." Missä rakenteissa on käytetty kreosoottia? Selvennettävä, mitä tällä tarkoitetaan.

100 "Rakennuksessa on tiloja, joissa teollisten mineraalikuitujen 

pitoisuus ylittää toimenpiderajan."

V. 1903 rakennetulla osalla vain tila 119. Onko tällä merkitystä?

100 "Osassa tiloista esiintyi pölyn koostumusmäärityksen..." V. 1939 laajennuksen osalla pölynkoostumusnäytteissä runsaasti huonepölyä oli yhdessä 

tilassa, lasikuituja yhdessä tilassa ja vuorivillaa yhdessä tilassa, eivätkä nämä ole samat tilat. 

Yhden laskeumanäytteenpitoisuus on toimenpiderajalla, ei ylitys (epävarmuustarkastelua ei 

ole tehty).

101 Lattioiden pintamateriaalien emissiopäästöt Aiheen käsittely raportissa on riittämätön emissiopäästöjen sisäilmaan kohdistuvien 

vaikutuksen todentamiseksi.

101 "...osassa tiloista havaittiin ilmavaihtokoneen tehostuvan..." S. 58 tietojen mukaan ko. laajennusosalla ei havaittu tehostuvia ilmanvaihtokoneita.

101 Toimenpiderajan ylittäviä lämpötiloja Alittavia lämpötiloja ei ole huomioitu.

Altistumisolosuhteiden arviointi Kokonaisuudessaan suoritettu altistumisen arviointi ei näytä vastaavan ilmoitettua ohjetta: 

taulukoiden 2-4 käyttötarkoitus suhteessa taulukkoon 5? 

102 Ilmanpuhdistin Sulkeissa oleva teksti on lisätty aikaisempien, menetelmäkuvauksen puuttumiseen 

annettujen huomautusten jälkeen (joulukuun 2019 jälkeen).

102 Hankesuunnitelma Aikaisemmissa luonnoksissa olleet kirjaukset hankesuunnitelmaan sisällytettävistä 

toimenpiteistä kiinteistön korjaamista ajatellen on poistettu. Miksi?

Liitteet Miksi osa liitteistä on skannattuja? Eikö tuloksia ole toimitettu sähköisessä muodossa?


