
   Tiivistelmä tutkimuksista 

Laihian Keskuskoulussa, Lukiossa ja Kirkonkylän koulussa on tehty sisäilmahaittaan liittyviä tar-
kastuksia ja tutkimuksia 17.10.2016- 30.3.2017 seuraavasti.

Homekoirakartoitus ja aistinvarainen tarkastus 17.10.2016. Kartoituksen tavoitteena oli saada nope-
asti tietoa tutkimuksen pohjaksi pintoja rikkomatta.

Ilmasta ja pinnoilta tehdyt mittaukset VOC, aldehydi, PAH-yhdisteet, ammoniakki mikrobit ja pö-
lyn koostumus.

Rakenteista kerätyt näytteet mikrobi, PAH-yhdisteet, asbesti ja VOC

Aistinvarainen tarkastus

Aistinvaraisen tarkastuksen aikana havaittiin muunmuassa seuraavaa.
Lukion ja Keskuskoulun välikäytävissä oli aistittavissa selvä homeeseen viittaava haju. Tilaaja on 
päättänyt korjauttaa käytävät, ja käytävät ovat poissa käytöstä korjauksiin saakka. Luokan A 8 latti-
an havaittiin olevan päällysteen alla halkeillut. Luokan A 9 lattian todettiin olevan riskirakenne ja 
tilaaja on päättänyt korjata lattian. Liikuntasalissa lattian saneeraus meneillään tarkastuksen aikana. 
Käytävien alaslaskujen päällä Keskuskoulun A-osassa havaittiin jäämiä vanhasta akustovillasta. A-
osan käytävillä oli meneilläään myös ilmanvaihtoputkien uusiminen.
C-rakennuksen kolmannen kerroksen käytävällä havaittiin normaalista poikkeava haju, jonka läh-
dettä pyrittiin selvittämään ilmasta tehdyllä ammoniakkimittauksella. Mittauksen tulokset eivät kui-
tenkaan viitanneet hajun lähteeksi ammoniakkia.

Ilma- ja pintanäytteet

VOC analyysit ilmanäytteistä 25.10.2016 yhteensä 6 kpl. VOC-mittauksilla tutkitaan kemiallisia 
epäpuhtauksia ilmasta. Näytteiden tulokset eivät viittaa poikkeaviin kemiallisiin epäpuhtauksiin 
mitattujen tilojen ilmassa näytteenottohetkellä.

Aldehydianalyysit ilmanäytteistä 25.10.2016 yhteensä 12 kpl. Aldehydimittauksilla tutkitaan kemi-
allisia  epäpuhtauksia ilmasta. Epäpuhtauksien lähteenä ovat lähinnä materiaaleista ja kalusteista 
irtoavat päästöt. Näytteiden tulokset eivät viittaa poikkeaviin kemiallisiin epäpuhtauksiin mitattujen
tilojen ilmassa näytteenottohetkellä

PAH-määritys ilmanäytteistä 25.10.2016 yhteensä 6 kpl. PAH- määrityksillä tutkitaan polysyklisten 
aromaattisten hiilivetyjen esiintymistä mitattavan tilan ilmassa näytteenottohetkellä. Kerättyjen nä-
ytteiden tulokset eivät viittaa poikkeaviin pitoisuuksiin PAH-yhdisteissä mitattujen tilojen ilmassa 
näytteenottohetkellä.

Ilmanäytteen mikrobianalyysi 18-19.10.2016 yhteensä 16 kpl. Ilmasta kerätyillä mikrobimittauksil-
la haetaan mitattavien tilojen ilmasta poikkeavia pitoisuuksia sekä määrän ,että lajiston suhteen. Il-
mamittausten jälkeen mikäli näytteiden tuloksissa havaitaan poikkeavia pitoisuuksia tulee selvittää 
lähde.
Näytteet kerättiin sulan maan aikana jolloin joudutaan ulkoa keräämään vertailunäyte. Tuloksia tar-
kasteltaessa sisänäytteiden tuloksia verrataan ulkonäytteen tuloksiin sekä lajiston ,että määrien suh-
teen.
Johtopäätöksinä tuloksista Kirkonkylän koulun näytteissä päätettiin uusia opetustilan 14 näyte, kos-
ka näytteessä esiintyi Streptomyces lajiketta 10 cfu/m³. Ulkonäytteessä esiintyi samaa lajiketta 25 
cfu/m³, joten lähde oli todennäköisesti ulkoilma.



Osassa Keskuskoulun ja Lukion näytteitä oli poikkeamaa ulkonäytteeseen nähden ja tästä syystä 
näytteet päätettiin uusia näiden tilojen osalta.

Ilmanäytteen mikrobianalyysi 14.12.2017 yhteensä 7 kpl. Näytteet kerättiin uusintanäytteinä tiloista
joissa aiemmin kerättyjen näytteiden tulokset poikkesivat ulkoa kerätyn vertailunäytteen tuloksesta. 
Poikkeuksena Kirkonkylän koulun tilan 14 näyte, joka uusittiin ,koska näytteessä esiintyi 10 cfu/m³ 
Streptomyces lajiketta. Keskuskoululla päätettiin kerätä näyte myös liikutasalin tilasta. Näytteen 
tarkoituksena oli selvittää onko poikkeavien tulosten lähteenä liikuntasali.
Johtopäätöksenä tuloksista kävi selvästi ilmi, että poikkeavien tulosten lähde on liikuntasali.

Pintapölyn koostumusta selvitettiin 9.1.2017 yhteensä 4 näytteen avulla. Näytteiden tulokset eivät 
viittaa poikkeaviin epäpuhtauksiin näytteenottopisteiden ilmassa näytteenottohetkellä. Tiloissa oli 
kuitenkin osin tehty ja osin meneillään tehostettu siivous näytteenottohetkellä.

Pintapölyn koostumusta selvitettiin myös 24.1.2017 yhden näytteen avulla. Näyte kerättiin normaa-
lista poiketen katon alaslaskun päältä, eikä näytteen tulos näinollen vastaa todellista tilannetta näyt-
teenottopisteen ilmassa.
Näytteessä esiintyi runsaasti teollisia mineraalikuituja, joiden lähteenä oli katon alaslaskun päällä 
olevat vanhoista akustolevyistä jääneet eristejäämät.

Rakenteista kerätyt näytteet

Keskuskoulun C-osan rakenneavauksissa kerättiin kaksi mikrobinäytettä. Näytteet kerättiin kotita-
lousluokan ja luokan C 13 lattioista. Näytteiden tulokset eivät viitanneet vaurioihin. Rakenteet oli-
vat myös pintakosteudenosoittimella tarkastellen kuivia eikä muitakaan viitteitä vaurioista esiinty-
nyt.

PAH-määritys tehtiin C-osan kotitalousluokan C 2 lattian avauksessa havautusta huovasta ja pikie-
risteestä. Näyte sisälsi pieniä määriä eräitä polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä. Katso analyysivas-
taus.

VOC- materiaalinäyte ja asbestinäyte kerättiin luokan C 13 lattian rakenneavauksesta. VOC-näyt-
teessä esiintyi pieni määrä 2-Etyyli-1-heksanolia. Määrä oli kuitenkin selvästi alle viitearvon.
Avauksesta kerätyssä asbestinäytteessä esiintyi asbestia.
Koska tilan käyttäjät ovat raportoineet oireista tilassa ollessaan, ja koska tilan lattiassa havaittiin 
kaksi päällystettä päällekkäin on tilan päällyste päätetty uusia. 

30.3.2017 liikuntasalista ja luokasta A 1 on kerätty uudet mikrobinäytteet ilmasta. Tulokset val-
mistuvat noin kolmen viikon kuluessa. Alapohjien ja yksittäisten tilojen osalta tutkimukset jat-
kuvat.


