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Näytteenoton syy: Epäily sisäilmahaitasta

Rajaukset kohteessa: Käynnit rajattiin homekoirakartoitukseen sekä ilmasta kerättävien 

näytteiden ottoon Kirkonkylän koulun tiloista. Kartoituksen ja näytteiden oton yhteydessä 

tehtiin myös aistinvaraista havainnointia.

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 81,6 % ulkona lämpötilassa 1,9 ºC, sisällä RH 29 % lämpö-

tilassa 20,2 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 sisäilmmahaitan selvittäminen Kirkonkylän koulun tiloista. Näyttei-

den 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

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 alaisten tilojen aistinvaraisessa tarkastuksessa ei 

havaittu poikkeavia hajuja tai muitakaan viitteitä vaurioista.

Näytteiden otto

Ilmanäytteet mikrobi Kirkonkylän koulun tiloista kerättiin yhteensä viisi mikrobinäy-

tettä ilmasta. Yksi näytteistä oli vertailunäyte ulkoa. Näytteitä 

kerättäessä oli paikalla ainoastaan näytteenottaja. Keräysaika 

kullekin maljasarjalle oli 7 minuuttia ja ilmamäärä 28,3 l / mi-

nuutti. Keräimet oli kalibroitu Työterveyslaitoksen toimesta en-

nen niiden toimittamista.

Vertailunäyte ulkoa Koska näytteet kerättiin sulan maan aikana ja lämpötila näyttei-

tä kerättäessä oli plussan puolella kerättiin ulkoa vertailunäyte, 

johon sisältä kerättyjen näytteiden tuloksia verrataan arvioitaes-

sa mahdollisten mikrobien lähdettä sisänäytteissä.



Ulkoa kerätyn näytteen lajisto oli ajankohdalle tyypillisesti run-

sas sisältäen mm. ulko- ja sisäilman yleisimmät lajikkeet sekä 

useita kosteusvaurioon viittaavia lajikkeita.

Opetustila 14 Opetustilasta 14 kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Opetustilasta 14 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos on osin 

poikkeava ulkoa kerätyn näytteen lajistoon verraten. Katso joh-

topäätökset ja jatkotoimet.

Opetustila 9 Opetustilasta 9 kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Opetustilasta 9 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Opetustila 7 Opetustilasta 7 kerättiin ilmasta mikobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Opetustilasta 7 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viittaa 

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Opetustila 3 Opetustilasta 3 kerättiin ilmasta mikrobinäyte. Näyte kerättiin 

pulpetin päältä.

Opetustilasta 3 ilmasta kerätyn mikrobinäytteen tulos ei viiittaa

poikkeavaan mikrobipitoisuuteen tilan ilmassa näytteenottohet-

kellä.

Aldehydinäytteet



Englannin luokka Englannin luokasta kerättiin aldehydinäyte pulpetin päältä.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Opetustila 9 Opetustilasta 9 kerättiin aldehydinäyte pulpetin päätä.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Opetustila 3 Opetustilasta 3 kerättiin aldehydinäyte pulpetin päältä.

Luokasta kerätyn aldehydinäytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

aldehydipäästöihin tilan ilmassa näytteenttohetkellä.

PAH-näytteet

Englannin luokka Englannin luokasta kerättiin PAH-näyte pulpetin päältä.

Luokasta kerätyn PAH-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin pi-

toisuuksiin PAH-yhdisteissä.

Opetustila 9 Opetustilasta 9 kerättiin PAH-näyte pulpetin päältä.

Luokasta kerätyn PAH-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin pi-

toisuuksiin PAH-yhdisteissä.

VOC-näytteet

Englannin luokka Englannin luokasta kerättiin VOC-näyte pulpetin päältä.

Luokasta kerätyn VOC-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

kaasumaisiin epäpuhtauksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.



Opetustila 9 Opetustilasta 9 kerättiin VOC-näyte pulpetin päältä.

Luokasta kerätyn VOC-näytteen tulos ei viittaa poikkeaviin 

kaasumaisiin epäpuhtauksiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Johtopäätökset Näytteenoton alaisten tilojen aistinvaraisessa tarkastuksessa ei 

havaittu poikkeavia hajuja tai muitakaan viiitteitä vaurioista.

Kaasumaisia epäpuhtauksia mitattaessa ei tiloissa havaittu poik-

keavia pitoisuuksia ilmassa.

Mikrobinäytteitä ilmasta kerättäessä havaittiin opetustilan 14 

näytteessä hieman lajiston poikkeamaa ulkonäytteeseen verra-

ten. Tästä syystä opetustilasta 14 tulisi kerätä uusi näyte.

Homekoira merkitsi tiloissa satunnaisesti joitakin pisteitä. Ho-

mekoiraraportti ei ollut raporttia tehdessä käytössä. Koiran mer-

kintöjen arviointi tulee suorittaa eri käynnillä.

Jatkotoimet Jatkotoimina kohteessa tulisi kerätä uusi näyte opetustilasta 14 

sekä selvittää koiran merkintöjen arviointi tilakohtaisesti.

Näytteenoton alaisista tiloista tulisi myös selvittää CO2 pitoi-

suus keräävän mittauksen avulla.

Kohteessa tulisi myös tehdä tilakohtainen oirekartta mahdollis-

ten sisäilmahaittojen ja jatkotutkimusten arvioimiseksi.

Vaasassa 11.11.2016 Jukka Harju

Liitteet Mikrobianalyysien vastaukset ilma

Aldehydinäytteiden analyysivastaukset

PAH-näytteiden analyysivastaukset

VOC-näytteiden analyysivastaus 



Lisänäyte Mikrobit ilma 14.12.2016

Opetustilasta 14 (englannin luokka) päätettiin kerätä ilmasta uusi mikrobinäyte tiloista aiem-

min kerätyn näytteen ulkonäytteeseen verraten poikkeavan lajiston vuoksi. Näyte kerättiin 

14.12.2016.

Mikrobinäyte ilma

Näyte 1 Näyte kerättiin opetustilasta 14 englannin luokka. Tilan lattia-

rakenne on saneerattu 2015, jolloin lattian vanhat eristeet on 

poistettu ja tila desinfioitu ennen uusien eristeiden ja lattian a-

sentamista.

Näytteen tulos ei viiittaa poikkeaviin mikrobipitoisuuksiin tai 

lajikkeisiin tilan ilmassa näytteenottohetkellä.

Näytteessä esiintyy pieninä pitoisuuksina kaksi mikrobivauri-

oon indikoivaa (viittaavaa) lajiketta. Tulos on tavanomainen.

Koska tilan käyttäjistä useat kuitenkin edelleen oireilevat, tu-

lee harkita rakenteen uudelleen avaamista ja tutkimista.

Muilta osin tutkimukset jatkuvat sovitun mukaan.

Vaasa 12.1.2017 Jukka Harju

Liitteet Ilmanäytteen mikrobianalyysi
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