
Qrorrrveqstoitos

Analyysivastaus
350722
MB17-00162
6.2.24L7

1 (2)

I

FINAS
Aa tutkijat
Jukka Harju
Varisselänkatu 21 A
65200 VAASA

Materiaal inäytteen m ikrobianalyysi

Näytteenottajar
Näytteenottopaikka:
Näytteenottopäivämää rä :

Vastaanottopäivämäärä :

Näytemäärär

Analyysimenetelmä;
)

Mikrobirvhmät

Mesofiiliset síenet
Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset sienet
Mesofiiliset bakteerit ja
aktinobakteerit

Tutkitut nävtteet
1. C-osa, kotital. C2 lattia, styrox

P. C-osa, luokka 1"3, vin.laatta, tas,,
liima

Fír{nislt Accred¡tatì0n SÐrr,¡lss

T013 (EN fSOirËC 17025)

Jukka Harju
Laihian keskuskoulu, C-osa

79.1.2017
23.r.2017
2 kpl

Materiaa I inËiytteen m ikrobi ologinen a na lysointi (MIKROB-TY-03 1 )
Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrä suhteellisella
asteikolla.
Asteikko: - = ei mikrobeja, + = niukasti (1-19 pmy/malja), ++ =
kohtalaisesti (20-49 pmy/malja), *** = runsaasti (50-200 pmy/malja),
++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja),
Asum isterveysasetus (545/ 20LS), Asum isterveysasetuksen sovelta m isohje
8/2A16, Valvira.
Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysiä, Finas testauslaboratorio
T013, SFS ISO/IEC t7A25.
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Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar)
Dikloran-glyserolÍ-agar (DG18-agar)
2olo mallasuuteagar (M2-a gar)
Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar)

Kasvatus- Kasvatus-
lämpötila aika

25 oC 7 vrk
25 oC 7 vrk
25 oC 7 vrk
25 oC 7-I4 vrk

Tulosten tulk¡nta
ei viitettä vaurlosta
ei viitettä vauriosta

Tämån analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu va¡n Työterveyslaitoksen antaman kirjalllsen luvan perusteella, OTyöt€rveyslaitos

Työterveyslaitos
Neulaniementie 4t pL 3LO¡ 70101 Kuoplo, puh. 030 4741, Y-tunnus 022A266-9t www.ttl.fi
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Analyysitulos:

ut bakteerit

* = kosteusvaurioon v¡ittaava mlkrobi, Streptomyces = aktinobakteeri (sädesieni)

TulkintaohJe:

Materiaallnäytteen mlkrobiologlsen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumlseen ja vaurioitumiseen, mikäli
materíaalínäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai näytteessä esiintyy
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Valvira). Yksittäisten
kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia,
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Tåimån analyyslvastauksen osfttalnen Julkaisemlnen on salllttu va¡n Työterveyslaitoksen antaman klrJalllsen luvan perusteella. @Työterveyslaltos
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Tyõterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima¡sstauslaboratorio TO13 , SFS-EN ISO/IEC L7O2i:
¡5 1¡tteenottoa ei ole akkreditoítu.
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Susanna Mansikkaviita
la boratorioa na lyyti kko
Helsinki
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Finn¡sh Accreditatlon Setrice

TO13 (EN lso/lEc 17025)

Aa tutkijat
Jukka Harju
Varisselänkatu 21 A
65200 VAASA

VOC-analyysi materiaalinäytteestä

Näytteen kerääjät:
Analyysin kuvaus:
Tulopvm.:
Käsittelijä(t):

Analysointimenetelmä

Jukka Harju
VOC-yhdisteiden bulk-emissio mi krokammiolla,

23.O1.20t7
Susanna Mansikkaviita

eftuas

Näytteiden emissiot tutkittiin mikrokammiolaitteella Micro-Chamber/Thermal Extractor, UCTE'

Materiaalinäytettä punnittiin kammioon, jonka kautta johdettiin puhdasta ilmaa Tenax TA- tai

Tenax TA-Carbograph 5TD-putkeen. Adsorptioputkeen adsorboituneet emissiotuotteet

aÃátysoitiin t<aas-ut<iomatojrafisesti käyttäên termodesorptiota ja massase.lektiivistä ilmaisinta

iio-'ec-¡¡s). yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden jaltai Wiley- tai NIST-

massaspektritietokannan avulla'

Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC)

tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin

väliseltä alueelta, t<ysãiset aineet mukaaníukien, Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on

ráar¡t"tty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina'

Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia,

mikäli pitoisuudet ovat tuloiten tulkinnan kannalia merkiftåviä. Pitoisuudet on määritetty joko

puhtaiåen vertailuaineiden avulla ta i tolueeniekvivalentti na.

Tulokset on ilmoitettu pitoisuutena näytegrammaa kohti (pglm3g)'

Tällä menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan kertoo ainoastaan mitä

"in"¡tu 
ja missä suhteessa niitä emittoituu käytetyissä koeolosuhteissa'

Työterveyslaitos
pL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi'sukunimi@ttl'fi
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ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 3SO74O
26.O7.2077

Aa tutkijat
Jukka Harju
Varisselänkatu 21 A
65200 VAASA

pAFl -määritys materiaa linäytteestä

Nåytteen kerääjät
Analyysin kuvaus:
TuloPvm.:
KäsiEteliiä (r):

Jukka Harju
PAH-yhdisteet tuotteessa, GC_MS,
23.07.2077
Jonas Excell

o
Hl^lH,å*
T0l3 {EN tsotEc 17025)

Ana ll¡sointimenetelmä

TyöterveYslaitos
pL40,00251 Helsinki, puh. 030 4741, y_tunnu s 022O266-9

Menetelmällä mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus materiaarinäytteessä. Näyte uutetaandikloorimetaanilla ja analvsoi¿aán tãà.udñ"tõ;#iffi;:"rpektrometri 
-raitteistora.yks¡tËäisen pAH-yhdisteen määritvrrãJ" on suuruusluoktãa 0,05 _ 0,7 mg/kg.

, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@til,fi
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wörrnvEYsLArros ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 350744
26.OL.20L7

Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

téstausta'Ooratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC t7O25'

Näytteenottoa ei ole akkreditoitu'

TyöymPä ristöla boratoriot

Sinikka Vainiotalo

eri koistYöhYg ieen i kko

Helsinki

Jonas Excell

la boratorioa nalYYti kko

Helsinki

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman

kirjallisen luvan Perusteella.

TyöterveYsla¡tos

PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnu s 0220266-9, www,ttl.fi, etunimi'sukunimi@ttl'fi
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ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 350740
24.r.2017

o
FINAS

Aa tutkijat
Jukka Harju
Varisselänkatu 21 A
65200 VAASA

Asbesti materiaal inäytteestä

Analyysin kuvaus
Käsittelijä(t):

Finnish Accreditation Service

T013 (EN TSOfiEC 17025)

Asbesti n määritys elektron i mikroskoopi lla
Annika Lindström

Analysointimenetelmä
Määritys elektronimikroskoopilla (EM): Hienonnettua materiaalinäytettä suodatettiin tislatulla
vedellä kalvosuodattimelle, Suodatin tutkittiin elektronimikroskoopilla ja jos suodattimella esiintyi
kuituja, ne tunn istettiin energiadispersiivisellä spektrometrillä ( EDS).

Asbestilla tarkoitetaan Valtioneuvoston asetuksessaT9S/20L5 mainittuja kuitumaisia silikaatteja:
- aktinoliittiasbesti CAS No 77536-66-4
- amosiittiasbesti CAS No I2L72-73-5
- antofylliittiasbesti CAS No 77536-67-5
- krysotiili CAS No L2OOL-29-5
- krokidoliitt¡ CAS No 12001-28-4
- tremoliittiasbesti CAS No 77536-68-6
- erioniitti CAS No L2L5O-42-8.

Hiukkanen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituuden suhde läpimittaan on vähintään 3:1.

Tuloksissa on ilmoitettu, sisältääkö näyte asbestikuituja (+) vai ei (-). Asbestimineraali yksilöidään
silloin, kun näytteen sisältämät kuidut ovat krokidoliittia. Tedot näytteenottopaikasta ja -ajasta
sekä mittauskohteista ovat asiakkaan laboratoriolle ilmoittamia.

Analyysiin liittyy tietty mittausepävarmuus, josta annetaan arvio pyydettäessä

Työterveysla¡tos
PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus O22O266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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Tulokset

cK17-OO355
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika
Aine:

ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 350740
24.t.20t7

Laihian keskuskoulu C-osa

Asbesti

Mittauskohde Tulos Menetelmä
1. luokka 13 lattia vin.laatta+liima + EM

Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC L7O25.
Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.

Työympä ristölaboratoriot

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Annika Lindström
erityisasiantuntija
Helsinki

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen
luvan perusteella.

Työterveyslaitos
PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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Aa tutkijat
Jukka Harju
Varisselänkatu 21 A
65200 VAASA

ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 35O74O
241.24L7

Pölyn koostu m u ksen mää ritys elektron i m i kroskoopi I la

Reima Kämppi

Pölyn koostumus

Analyysin kuvaus:
Käsittelijä(t):

Analysointimenetelmä

Muovipussiin pyyhintämenetelmällä kerätty pölynäyte tai edustava osa siitä suodatettiin
tislatulla vedellä kalvosuodattimelle, joka päällystettiin kullalla ja analysoitiin
elektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS).
Suodattimelta tutkittiin seuraavien hiukkastyyppien esiintyminen näytteessä: tavanomainen
huonepöly, karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, puupöly,
metallipöly ja homeitiöt (ilman lajimääritystä). Analyysiin voitiin analysoijan harkinnan mukaan
sisällyttää myös muita hiukkastyyppejä, mikäli kyseisiä hiukkasia esiintyi enemmän kuin
väháisiä määriä jaltai niillä voi olla vaikutusta ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan tai tilojen
käyttäjien terveyteen. Hiukkastyypit tunnistettiin hiukkasten ulkomuodon jaltai
alkuainekoostumuksen perusteella. Menetelmä ei sovellu sellaisten orgaanisten hiukkasten
analysointiin, joilla ei ole tunnusomaista muotoa.

Pintapölynäytteen analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät hiukkastyypit siltä osin
kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisen huonepölyn koostumuksesta.
Tuloilmakanavanäytteen tuloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät hiukkastyypit. Kunkin
hiukkastyypin osuus näytteessä on arvioitu silmämääräisesti kolmiportaisella asteikolla (sisältää
vähäisiä määriä/sisältää/sisältää runsaasti), poikkeuksena teolliset mineraalikuidut joiden osuus
on arvioitu painoprosentteina.

Työterveyslaitos
PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus O220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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TYöTER.VEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 350740

Tulokset

AE17-OOO28
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika :

Laihian keskuskoulu C-osa

Mittauskohde 1 : keskusk.alak.käytävä

Näyte sisältää:
-teollisia mineraalikuituja (vuorivilla) arvioitu määrä 90-100 paino-o/o

Työym pä ristön kehittä mispa lvel ut

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Reima Kämppi
eri koism itta ushyg ieen i kko
Helsinki

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman
kirjallisen luvan perusteella.

Työterveyslaitos
PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus A220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi


