
     Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: -

Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu

Länsitie 62 Tilavuus: -

66400 Laihia Kerrosluku: 3

Näytteenoton tilaaja:

Laihian kunta tekninen toimi

Kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakka

Laihiantie 50

66400 Laihia

Näytteenottopäivä: 18-24.10.2016

Tutkija: Jukka Harju

   Aa tutkijat

   Varisselänkatu 21 A

   65200 Vaasa

   Puh.0400-666367

Näytteenoton syy: Epäily sisäilmahaitasta

Rajaukset kohteessa: Käynnit rajattiin homekoirakartoitukseen sekä ilmasta kerättävien 

näytteiden ottoon. Kartoituksen ja näytteiden oton aikana tehtiin myös aistinvaraisia havainto-

ja kohteessa.

Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet: Rakenteiden pintakosteuksia arvioitiin Trotec T 2000 

yhdistelmämittarin ja Trotec TS 300 pinta-anturin avulla. Ilman kosteutta ja lämpötilaa mitat-

tiin Trotec T 2000 mittarin ja Trotec TS 240 porareikäanturin avulla, anturit kalibroitu 11/16, 

kalibroitujen mitta-päiden tarkkuus on +- 3 % 0.........100 % RH.



Aikaisemmin tehdyt tutkimukset: Homekoirakartoitus ?

Tarkastushetken sää: Ilman RH 72 % ulkona lämpötilassa 5,6 ºC, sisällä RH 32 % lämpöti-

lassa 19,6 ºC.

Yhteenveto: Homekoirakartoituksen tekoon ja ilmasta kerättävien näytteiden ottoon päädyt-

tiin, koska tilojen käyttäjät olivat raportoineet osan käyttäjistä oireilevan tiloissa ollessaan. Ti-

loissa tehtiin homekoirakartoitus 17.10.2016. Kartoituksen jälkeen osasta tiloja kerättiin näyt-

teitä ilmasta. Ilmasta kerättävien näytteiden tarkoituksena oli selvittää sisäilmassa mahdolli-

sesti esiintyviä kaasumaisia epäpuhtauksia sekä mikrobien esiintymistä sisäilmassa. Näyttei-

den oton tavoitteena on mahdollisen sisäilmahaitan selvittäminen Keskuskoulun tiloista. 

Näytteiden oton aikana tiloissa tehtiin myös aistinvaraisia havaintoja.

Tarkastusmenettylystä: 

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydes-

sä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdolli-

sesti otettuihin valokuviin.

Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. 

Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin terveellisyy-

teen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin.

Rakennetta rikkomattomin menetelmin ei voi havaita rakenteiden sisällä piileviä vaurioita, el-

lei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa 

tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä 

varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä.

Tarkastuksen yhteydessä tehtiin myös kuntotutkimustoimenpiteitä, mm. ilmasta kerättävien 

näytteiden otto. Näytteenoton tarkoituksena oli mahdollisten sisäilmahaittojen selvittäminen.

Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti 

havaittava virhe. Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilan-



netta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen 

ajan kuluessa tarkastuksesta.

Mittaustulokset: Homekoirakartoituksen ja näytteiden oton aikana rakenteiden kosteuksia 

tarkasteltiin pintakosteudenosoittimen avulla. Kohonnutta kosteutta ei tarkastuksen aikana ha-

vaittu.

Havainnot kohteessa ja toimenpide-ehdotukset

Nimike Havainnot

Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-eh-

dotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille.

Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole 

korjaussuunnitelma.

Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset pe-

rusteet toimenpiteille on kirjoitettu kursivoituna.

Aistinvaraiset havainnot Näytteenoton ja homekoirakartoituksen yhteydessä tehtiin myös

aistinvaraista havainnointia. Keskuskoulun tiloissa tehtiin seu-

raavat aistinvaraiset havainnot.

Liikuntasalissa oli lattian saneeraus meneillään tarkastuksen ai-

kana.

Käytävien alaslaskujen päällä todettiin olevan jäänteitä vanhasta

akustovillasta sekä vanhojen putkien eristeenä päällystämätöntä 

eristettä. 

Vanhoja putkikanavia oltiin uusimassa tarkastuksen ja näytteen-

oton aikana.

Lukion ja Keskuskoulun yhdyskäytävässä todettiin selvä ho-

meeseen viittaava haju.

Luokan A 8 lattian todettiin halkeilleen muovimaton alla.

Luokan A 9 lattian todettiin olevan riskirakenne (puukorotettu 

lattia maavaraisen betonilaatan päällä).

C-rakennuksen kolmannen kerroksen käytävällä ja luokassa C 

22 havaittiin normaalista poikkeava haju (”navetan haju”).



Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Näytteiden otto

Ilmanäytteet mikrobi Keskuskoulun tiloista kerättiin yhteensä yhdeksän mikrobinäy-

tettä ilmasta sekä yksi vertailunäyte ulkoa. Koska näytteet ke-

rättiin poikkeavasti sulan maan aikana kerättiin ulkoa vertailu-

näyte, johon sisältä kerättyjen näytteiden tuloksia verrataan ar-

vioitaessa mahdollisten näytteissä esiintyvien mikrobilajistojen 

lähdettä ja määriä. Näytteitä kerättäessä paikalla oli näytteiden 

kerääjä. Keräysaika kullekin maljasarjalle oli 7 minuuttia ja il-

mamäärä 28,3 l /minuutti. Keräimet oli kalibroitu Työterveys-

laitoksen toimesta ennen niiden toimittamista.

Luokka 22 A Luokasta 22 A kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 22 A ilmasta kerätyn mikronäytteen tulos on poikkea-

va ulkonäytteeseen verraten. Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met.

Luokka 21 A Luokasta 21 A kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 21 A ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Luokka 24 A Luokasta 24 A kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 24 A ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos on poikke-

ava ulkonäytteeseen verraten. Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met.



Luokka 5 A Luokasta 5 A kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 5 A ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Luokka 7 A Luokasta 7 A kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 7 A ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos on poikkea-

va ulkonäytteeseen verraten. Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met. 

Luokka 1 A Luokasta 1 A kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 1 A ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos on poikkea-

va ulkonäytteeseen verraten. Katso johtopäätökset ja jatkotoi-

met. 

Luokkka 21 C Luokasta 21 C kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Luokasta 21 C ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Luokka 13 C Luokasta 13 C kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.



Luokasta 13 C ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Nuorisotila Nuorisotilan takaosasta kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte 

kerättiin pöydän päältä.

Nuorisotilasta ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Vertailunäyte ulkoa Ulkoa kerättiin vertailunäyte. Näyte kerättiin ulos toimitetun 

tason päältä noin 6 metrin etäisyydeltä rakennuksesta.

Ulkoa ilmasta kerätyssä vertailunäytteessä esiintyi runsaasti eri

mikrolajistoja. Näytteessä esiintyi sekä sisä- että ulkoilman y-

leisin laji sekä useita kosteusvaurioon viittaavia lajistoja.

Aldehydinäytteet

Luokka 5 A Luokasta 5 A kerättiin aldehydinäyte.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipitoisuuksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Luokka 7 A Luokasta 7 A kerättiin aldehydinäyte.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipitoisuuksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Luokka 21 A Luokasta 21 A kerättiin aldehydinäyte.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipitoisuuksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.



Luokka 24 A Luokasta 24 A kerättiin aldehydinäyte.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipitoisuuksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Luokka 13 C Luokasta 13 C kerättiin aldehydinäyte.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipitoisuuksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Yläk.auditorian takah. Yläkerran auditorian takahuoneesta kerättiin aldehydinäyte.

Auditorian takahuoneesta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei 

viittaa poikkeaviin aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenot-

tohetkellä.

Nuorisotila Nuorisotilasta kerättiin aldehydinäyte.

Nuorisotilasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikke-

aviin aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

PAH-näytteet

Luokka 5 A Luokasta 5 A kerättiin näyte PAH määritystä varten

Luokasta 5 A kerätyn PAH-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

pitoisuuksiin PAH-yhdisteissä.

Luokka 21 A Luokasta 21 A kerättiin näyte PAH määritystä varten.

Luokasta 21 A kerätyn PAH-näytteen tulos ei viittaa poikkea-

viin pitoisuuksiin PAH-yhdisteissä.



Luokka 13 C Luokasta 13 C kerättiin näyte PAH määritystä varten.

Luokasta 13 C kerätyn PAH- näytteen tulos ei viittaa poikkea-

viin pitoisuuksiin PAH-yhdisteissä.

VOC-näytteet

Luokka 5 A Luokasta 5 A kerättiin VOC-näyte.

Luokasta kerätyn VOC- näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

kaasumaisiin epäpuhtauksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Luokka 21 A Luokasta 21 A kerättiin VOC-näyte

Luokasta kerätyn VOC-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

kaasumaisiin epäpuhtauksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä 

poislukien näytteessä pienenä pitoisuutena esiintynyt Asetonit-

riili yhdiste joka ei ole tavanomainen sisäilman yhdiste ja viit-

taa todennäköisesti kalustepäästöihin.

Luokka 13 C Luokasta 13 C kerättiin VOC-näyte.

Luokasta kerätyn VOC-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

kaasumaisiin epäpuhtauksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Johtopäätökset Tarkastuksen aikana Keskuskoulun tiloissa tehtiin seuraavat ais-

tinvaraiset havainnot.

Käytävien kattojen alaslaskujen päällä havaittiin jäämiä vanhas-

ta akustovillasta.

Vanhoja IV-kanavia purettiin ja uusittiin tarkastuksen aikana.

Liikuntasalin lattian saneeraus oli tarkastuksen aikana meneil-

lään.

Lukion ja keskuskoulun välikäytävässä havaittiin selvä homee-

seen viittaava haju.



Luokassa A 8 todettiin lattian betonilaatan halkeilleen maton al-

la.

Luokan A 9 lattiarakenteena on korotettu puulattia maavaraisen 

betonilaatan päällä. Kyseinen rakenne on riskirakenne.

C-rakennuksen kolmannen kerroksen käytävällä ja luokassa C 

22 havaittiin poikkeava (”navettamainen”) haju.

Luokkien A 22, A 24, A 7, ja A 1 mikrobinäytteiden tuloksissa 

poikkeamaa kosteusvaurioon viittaavan lajiston osalta ulkonäyt-

teeseen nähden.

Homekoira merkitsi tiloissa satunnaisesti joitakin pisteitä. Ho-

mekoiraraportti ei ollut raporttia tehdessä käytössä. Koiran mer-

kintöjen arviointi tulee suorittaa eri käynnillä.

Katon alaslaskun päällä oleva vanha akustovilla saattaa toimia

kuitulähteenä.

Lukion ja keskuskoulun välikäytävässä havaitun hajun lähde on

todennäköisesti välikäytävän katon rakenne.

Vanhoista IV-kanavista saattaa purettaessa päästä sisäilmaan 

niihin kertyneitä epäpuhtauksia.

Tarkastuksen aikana liikuntasalissa meneillään olevan sanee-

rauksen vaikutus käyttäjien oireiluun tulee pyrkiä selvittämään 

lisätutkimuksin.

Lattian halkeilleen betonilaatan kautta saattaa kulkeutua kor-

vausilmaa sisään luokassa A 8.

Luokan A 9 lattiarakenne on nykytietämyksen mukaan riskira-

kenne ja on syytä tutkia.

C-rakennuksen käytävällä ja luokassa C 22 havaitun hajun läh-

de tulisi pyrkiä selvittämään ja tarvittaessa korjaamaan.

Luokkien A 22, A 24, A 7 ja A 1 ilmanäytteiden mikrobilajisto 

poikkesi osin kosteusvaurioon viittaavan lajiston osalta ulkoa 

kerätystä vertailunäytteestä. Tästä syystä kyseiset näytteet olisi 

syytä uusia.



Jatkotoimet Koska homekoirakartoituksen ja ilmasta kerättävien näyt-

teiden tulosten perusteella ei käyttäjien oireilun syy selvin-

nyt tulee kohteessa suorittaa lisätutkimus.

Jatkotoimina kohteessa tulisi tehdä seuraavat toimenpiteet.

Tiloista tulisi kerätä kuitunäytteet mahdollisen kuituongelman 

selvittämiseksi.

Välikäytävässä havaitun homeen hajun lähde tulisi selvittää ja 

korjata. Tilaajan edustajan mukaan käytävä ei ole nykyisin käy-

tössä ja tästä syystä käytävän molemmat käyntiovet tulisi tiivis-

tää siihen saakka että tutkimus on tehty ja käytävän rakenteet 

korjattu.

Luokan A 8 ja A 9 lattiarakenteet tulisi tutkia ja korjata tarvitta-

essa.

Luokkien A 22, A 24, A 7 ja A 1 ilmasta kerätyt mikrobinäyt-

teet tulisi uusia ja samassa yhteydessä tulisi kerätä ilmasta mik-

robinäyte myös liikuntasalin tilasta.

C-rakennuksen kolmannen kerroksen käytävällä ja luokassa C 

22 havaitun poikkeavan hajun lähde tulisi pyrkiä selvittämään 

ja tarvittaessa korjaamaan.

Kohteessa tulee suorittaa homekoiran merkintöjen arviointi ja 

niiden perusteella tehtävät mahdolliset rakenteiden avaukset ja 

materiaalinäytteiden otto.

Tiloissa joissa käyttäjät kokevat oireilevansa tulisi tehdä ”oire-

kartta”, jossa selvitetään käyttäjien kokemat oireet, oireiden al-

kamisajankohta, mahdolliset aikaisemmat altistukset sekä pyri-

tään poissulkemaan muut mahdolliset tekijät oireiden taustalla.

Kohteessa tulee tarvittaessa tehdä myös sisäilmastokysely on-

gelmien syyn selvittämiseksi.

Muiden mahdollisten lisätutkimuksen aikana esiin tulevien 

puutteiden ja epäkohtien tutkimus.

Vaasassa 18.11.2016 Jukka Harju



Liitteet Mikrobianalyysien vastaukset ilma

Aldehydianalyysien vastaukset

PAH-näytteiden analyysivastaukset

VOC-näytteiden analyysivastaukset 
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