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LAUSUNTO TERVEYDELLISISTA OLOSU HTEISTA

viite: Heindveden

kLrnta / Jyrki riippana on puhelimitse 9.1 1.2017 pyytanyt
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Heindveden monitoimitalon terveydellisistd
olosuhteista.

Rakennus on 1982 rakennettu puurunkoinen, loiva harjakattoinen ja tiiliverhoiltu.
Rakennuksen pinta-etla on noin 2400 m'. llmanvaihto on koneellinen tulo- ja
poistoi lmanvai hto. I Innanvai htolaitteisto on alku perdi nen.
Monitoimitalossa sijaitsee erilaisia liikuntatiloja sekd kunnan nuorisotilat. Arvio pdivittdisistd
vakiovuorojen kdyttd.iistd on noin 370 henkilod.

Heiniiveden kunta on teettdnyt kohteessa rakenteiden kuntotutkimuksen 6.9.2017 FCG
suunnittelu ja tekniikalla.
Lausunto on kirjoitett,u terveysvalvontaviranomaiselle 9.1 1 .2017 ja 24.11 .2017 toimitettujen
asiakirjojen pohjalta ja lausunnossa esitetyt havainnot pohjautuvat kyseisistii asiakirjoista
saatuihin tietoihin selka 24.11.2017 monitoimitalon katselmuksella tehtyihin havaintoihin.

Kdytettdvissd olleell asiakirjat:
- Tutkimusraportti, FCG suunnittelu ja tekniikka, 3.10.2017,
sisdltdd rakennusmateriaalindytteiden tulosraportin, Mikrobioni 21.9.2017
- Kuntoarvioraportti, Karelia-ammattikorkeakoulu, 6.7 .2015
Katselmus 24.11.2017:.
Ldsnd: Maarika Kasclnen, Jenni Ylikotila, Jyrki Tiippana, Markus Lindroos, Jari Pakarinen,
Heli f mpivaara, Harri Maijanen
Katselmuksen aikana kdytiin ldpi monitoimitalon tilat aistinvaraisesti arvioiden. Tilojen
sisdilmassa ei katselmuksen aikana aistittu normaalista poikkeavaa hajua. Liikuntasalissa,
tolppareidn kannen erlla aistittiin mikrobiperdistd hajua. Liikuntasalin katon villapinnoissa oli
ndhtdvissd kosteuden aiheuttamia jdlkid.
Aulan lattiapinnoitteerssa, osassa wc-tilojen laattoja ja yleisesti tilojen seindpinnoilla oli
ndhtiivissd halkeam iia.

Heindvesi

Joroinen
Leppdvirta
Pieksdmdki
Varkaus
7 Ahlstrominkatu 6 Savonkatu 39
Sairaalantie 14
Ahlstrominkatu 6
pL 101
pL 208
79700 Heindvesi Pl- 208
PL 4
7tt2o1 Varkaus 79101 Leppdvirta 76101 Pieksdmdki TB2ol varkaus
Kermanrannantie

LAUSUNTO

KESKI.$UOI{ YMP|i RISTfiTNIMI

2I3

4.12.2017

Heindvesi, Joroinen, Leppdvirta,
Pieksdmdki, Varkaus

Havai ntoja asiakirjoista :
FCG / Jenni Ylikotila on 6.9.2017 ottanut 19 rakennusmateriaalindytettii rakennuksen
sokkeli- ja seinarakenteesta. Ndytteet oli analysoitu 7.9.2017 Mikrobioni Oy:n
laboratoriossa. Analyysituloksen mukaan 11 ndytteessd on selvii mikrobikasvu
materiaalissa ja 6 ndytteessd epdily mikrobikasvusta materiaalissa. Osassa ndytteitd
esiintyi runsaasti ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, mm. Aspergillus versicolor,
Aspe rgil I u s re stricti ja sddesieniii.

Rakenteiden ku ntotutkimusraportissa on todettu rakenn u ksen ul koseind- ja
sokkelirakenteiden olevan herkdsti vaurioituvia riskirakenteita. Rakennuksen vesikatto on
jo aiemmin todettu olevan korjaustarpeessa (kuntoarvioraportti 2015). Talotekniikka alkaa
olla kdyttoikdnsd pddssd.
Tutkimuksen perusteella rakennuksessa on todettu olevan vaurioita, joilla on merkitystd
sisdilman laatuun ja vaativat korjaustoimenpiteitd.
2O15 tehdyssd kuntoarvioraportissa on todettu ldhes jokaisessa seindssd sisdpuolella
olevan halkeamia rakennuksen liikkumisen vuoksi. Raportissa on todettu rakennuksen
katon vuotaneen usein ja sisdkatossa on havaittu selvid vuotojdlkid. Raportissa kerrotaan
liikuntasalin katon sisdpinta olevan mineraalivillaista pinnoittamatonta akustiikkalevyd,
jossa on selvdsti havaittu tummumaa vuotokohdissa.

Lausunto:
Edelld mainituista asiakirjoista saamiin tietoihin ja katselmukseen pohjautuen
terveysvalvonta esittdd lausuntona tilojen kdytostd.

Terveydensuojelulain mukaan terveyshaitalla tarkoitetaan esim. asuinympdristossd
olevasta tekijdstd tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai sairauden oiretta. Lain
tarkoittamana terveyshaittana pidetddn myos altistumista terveydelle haitalliselle aineelle
tai olosuhteelle siten. ettii sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista.
Eristeissd todettua mikrobikasvua voidaan pitdd terveyshaittana silloin, jos sisdtiloissa
oleskeleva voi sille altistua. Tdmd edellyttdd esim. vuotoilman pddsyd rakenteista
sisdilmaan.

Vuotoilman kulkeutumista rakenteista sisdilmaan ei ole monitoimitaloa koskevissa
raporteissa tutkimuksin osoitettu. On kuitenkin todenndkoistd, etteiviit rakenteet ole tiiviitd
ja ndin ollen rakenteissa olevien epiipuhtauksien on mahdollista kulkeutua sisiiilmaan
vuotoilman mu kana. Raportissa on todettu tiili rakenteissa hal keam ia.
Yksittdiset tilan kayttajat (pois lukien tyontekijdt) kuitenkin oleskelevat tiloissa muutaman
tunnin viikossa, jolloin altistuminen ei ole jatkuvaa. Ndin ollen tilojen keyttoa ei tdmdn
hetkisen tiedon perusteella ole tarpeen rajoittaa kunhan jdljempdnd esitettyihin
toimenpiteisiin ryhdytddn viipymdttd.
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Toimen piteet ja mddrdajat:
Rakennuksen painesuhteet ulkoilmaan nahden tulee mitata ja tarvittaessa sddtdd
ohjearvojen mu kaisiksi, jotta mahdol lisen vuotoil man paasy rakenteista sisdilmaan
estyy.
Kdytossd oleviin tiloihin tulee laittaa mikrobivauriokohteisiin soveltuvat
il man pu hd isti met, jotta mahdoll isesti sisdil massa olevia epiipuhtau ksia poistu u.
| manpu hd isti met ovat vdl iai kai nen ratkaisu, eivdtkd poista rakennu ksen
korjaustarvetta.
Lisdselvityksend tiloista tulee ottaa kuitundytteet, jotta sisiiilman kuitupitoisuus
saadaan selville. Raportissa on todettu kuituldhteitd liikuntasalin katossa ja
ma nvai htojd rjestel mdssd.
Terveysvalvonta pitdd tarpeellisena, ettii mittaukset tehdddn 19.2.2018 mennessd.
llmanpuhdistimet on syytii asentaa mahdollisimman nopeasti.
Tehdyistd toimenpiteistd ja mittaustuloksista pyydetddn ilmoittamaan
terveysvalvonnalle.
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terveystarkastaja
puh. 040 579 4678

puh.0400 894212
Keski-Savon ym pdristotoi mi
Terveysvalvonta
Ahlstrominkatu 6
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Te rveyd e nsuojelu

ki (7 631 1 994)
Terveydensuojeluasetus (1 2801 1994)
STM:n asetus (54512015) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistd
olosu hte ista se kd u kopu ol isten asia ntu ntijoide n pdtevyysvaati m u ks ista
la

I

Jakelu:

Heindveden kunta, Jenni Ylikotila, tekninen johtaja
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