
           Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi:

Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu

Länsitie 62 Tilavuus:

66400 Laihia Kerrosluku: 2

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 Lukion tiloista. Kartoituksen ja näytteiden oton yhteydessä tehtiin aistinva-

raisia havaintoja 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 % lämpö-

tilassa 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 18.10.2016. Kartoituksen jälkeen osasta tiloja kerättiin näyt-

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

sesti esiintyviä kaasumaisia epäpuhtauksia sekä mikrobien esiintymistä. Näytteiden oton ta-

voitteena on mahdollisen sisäilmahaitan selvittäminen Lukion 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: Rakenteiden kosteuksia tarkasteltiin pintakosteudenosoittimen avulla. Ko-

honnutta kosteutta ei tarkastuksen aikana havaittu, mutta paikoin pintakosteudenosoittimen 

lukemat olivat alakerran lattioita tarkasteltaessa kuivan / kostean rajamailla päällysteen päältä 

tarkastellen.

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. Lukion tiloissa tehtiin seuraavat 

havainnot.

Rakenteiden kosteuden tarkastelussa todettiin pintakosteuden-

osoittimen lukemien olevan paikoin kuivan ja kostean rajamail-

la päällysteen päältä tarkastellen.

Lukion ja keskuskoulun toisen kerroksen välikäytävässä selvä 

homeeseen viittaava haju.

Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Näytteiden otto

Ilmanäytteet mikrobi Lukion tiloista kerättiin yhteensä kolme mikrobinäytettä ilmasta

sekä yksi vertailunäyte ulkoa. Koska näytteet kerättiin poikkea-

vasti sulan maan aikana kerättiin ulkoa vertailunäyte, johon si-

sältä kerättyjen näytteiden tuloksia verrataan arvioitaessa mah-

dollisten näytteissä esiintyvien mikrobilajistojen lähdettä ja 

määriä. Näytteitä kerättäessä paikalla oli näytteiden kerääjä. Ke-



räysaika kullekin maljasarjalle oli 7 minuuttia ja ilmamäärä 

28,3 l / minuutti. Keräimet oli kalibroitu Työterveyslaitoksen 

toimesta ennen niiden toimittamista.

Luokka B 6 Luokasta B 6 kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

luokasta pulpetin päältä.  

Luokasta B 6 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen luokan ilmassa näytteenotto-

hetkellä.

Luokka B 3 Luokasta B 3 kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

luokasta pulpetin päältä.

Luokasta B 3 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen luokan ilmassa näytteenotto-

hetkellä.

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

luokasta pulpetin päältä. 

Luokasta B 7 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos on poikke-

ava. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Vertailunäyte ulkoa Ulkoa kerättiin vertailunäyte. Näyte kerättiin sisältä toimitetun 

tason päältä noin 6 metrin etäisyydeltä rakennuksesta.

Ulkoa kerätyssä vertailunäytteessä esiintyi runsaasti eri mikro-

bilajistoja. Näytteessä esiintyi sekä sisä- että ulkoilman yleisin 

laji sekä useita kosteusvaurioon viittaavia lajistoja.

Aldehydinäytteet

Luokka B 6 alak. Luokasta B 6 kuusi kerättiin aldehydinäyte.



Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Luokka B 7 yläk. Luokasta B 7 kerättiin aldehydinäyte.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

PAH-näytteet

Luokka B 6 alak. Luokasta B 6 kerättiin PAH-näyte.

Luokasta kerätyn PAH-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin pi-

toisuuksiin PAH-yhdisteissä.

VOC-näytteet

Luokka B 6 alak. Luokasta  B 6 kerättiin VOC-näyte.

Luokasta kerätyn VOC-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

kaasumaisiin epäpuhtauksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Johtopäätökset Näytteenoton alaisten tilojen aistinvaraisessa tarkastuksessa ha-

vaittiin seuraavaa.

Alakerran lattioissa pintakosteudenosoittimella tehdyssä tarkas-

telussa todettiin mittausarvojen olevan paikoin kuivan ja kos-

tean rajamailla päällysteen päältä tarkastellen.

Lukion ja keskuskoulun välikäytävässä havaittiin selvä homeel-

le tyypillinen haju.

Lukion ja keskuskoulun välissä sijaitsevassa liikuntasalissa oli 

tarkastuksen ja näytteenoton aikana meneillään lattian saneera-

us.



Kaasumaisia epäpuhtauksia mitattaessa ei tiloissa havaittu poik-

keavia sisäilmahaittaan viittaavia yhdisteitä tai pitoisuuksia il-

massa.

Mikrobinäytteitä ilmasta kerättäessä havaittiin luokan 7 näyt-

teessä hieman poikkeavaa lajistoa ulkonäytteeseen verraten. 

Tästä syystä luokan 7 näyte tulisi uusia.

Homekoira merkitsi tiloissa satunnaisesti joitakin pisteitä. Ho-

mekoiraraportti ei ollut raporttia tehdessä käytössä. Koiran mer-

kintöjen arviointi tulee suorittaa eri käynnillä.

Koska tarkastuksissa ja näytteenotossa ei havaittu sisäilmahait-

taan viittaavia ongelmia tulee kohteessa suorittaa lisätutkimus 

käyttäjien oireilun selvittämiseksi.

Jatkotoimet Jatkotoimina kohteessa tulisi kerätä uusi näyte luokasta 7. Myös

liikuntasalista tulisi kerätä mikrobinäyte tulosten ja lajiston ver-

taamiseksi.

Lukion alakerran tilojen lattioihin tulisi tehdä porareikä- tai viil-

tomittaus lattioiden todellisen kosteuden selvittämiseksi.

Tiloista tulisi kerätä myös kuitunäytteet.

Lukion ja keskuskoulun yhdyskäytävä on tilaajan kertoman mu-

kaan poistettu käytöstä. Käytävän molempien päiden ovet tulee 

tiivistää siksi kunnes käytävän vauriot tutkitaan ja rakenteet 

korjataan.

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 altistumisen taus-

talla.

Vaasassa 14.11.2016 Jukka Harju



Liitteet Mikrobianalyysien tulokset ilma

Aldehydinäytteiden analyysivastaukset

PAH-näytteen analyysivastaukset

VOC-näytteen analyysivastaukset 

      Ilmanäyte 14.12.2016

Lukion tiloissa päätettiin uusia luokan B 7 ilmanäyte, näytteessä ulkonäytteeseen verraten 

poikkeavan tuloksen vuoksi. Lisäksi päätettiin kerätä vertailunäyte Keskuskoulun liikuntasa-

lista salissa olevan lattiasaneerauksen vuoksi. Vertailunäyte kerättiin, koska haluttiin selvittää 

mahdollista yhteyttä luokan B 7 ja liikuntasalin mahdollisille mikrobilajistoille. 

Näytteet

Näyte 3 Näyte kerättiin liikuntasalista vertailunäytteenä.

Näytteen lajisto on runsas ja näytteessä esiintyy useita kosteus-

vaurioon indikoivia (viittaavia) lajikkeita. Katso johtopäätökset

ja jatkotoimet.

Näyte 6 Luokasta 7 kerättiin uusi näyte ensimmäisen näytteen poikkea-

van lajiston vuoksi.

Näytteessä esiintyy useita kosteusvaurioon indikoivia (viittaa-

via) lajikkeita. Katso johtopäätökset ja jatkotoimet.

Johtopäätökset Luokista B 7 ja liikuntasalista kerättiin ilmasta mikrobinäytteet. 

Näytteiden tarkoituksena oli selvittää luokasta B 7 aiemmin ke-

rätyn näytteen poikkeavuus ulkoa kerättyyn vertailunäytteeseen 

nähden.

Näytteiden tuloksia verrattaessa todetaan lajiston olevan yhtä 

poikkeusta lukuunottamatta sama ja kokonaismäärien olevan 

liikuntasalin näytteessä suuremmat.



Johtopäätöksenä voidaan päätellä lähteen olevan liikunsalin 

saneerauksesta johtuvat kulkeumat. Liikuntasalin alipaineista-

jien poistoputket sijaitsivat saneerauksen aikana rakennusten 

välissä olevassa kapeassa käytävässä.

Jatkotoimet Tilassa tulee suorittaa pölyttömäksi siivous. Muilta osin tutki-

muksia jatketaan sovitulla tavalla.

Vaasassa 12.1.2017 Jukka Harju

Liitteet Mikrobianalyysin tulokset ilma
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