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Laihian kunta
Laihiantie 50 (PL 13)
66400 Laihia

Isonkylän koulu
SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

1. Tehtävä, lähtötiedot ja tutkimusmenetelmä
Tehtävänä on ollut tutkia pelkästään pistokoeluonteisten sisäilmanäytteenottojen
avulla mikrobiepäpuhtauksien mahdollista esiintymistä koulun yksittäisten tilojen huo-
neilmassa. Tilat, joista näytteet kerättiin, oli valittu tutkimuksen tilaajan toimesta käyt-
täjien koettua ko. tilojen sisäilman laadun puutteelliseksi. Näytteenottojen yhteydessä
tilojen sisäilman laatua arvioitiin myös aistinvaraisesti. Mitään muita tutkimuksia tai mit-
tauksia ei tehty.

Tutkimuksen tilaajalta saatujen tietojen mukaan rakennus on valmistunut 1950-luvulla
ja korjattu 1990-luvulla. Tilojen ilmanvaihdon ilmamäärät on mitoitettu pinta-alaperus-
teisten ohjearvojen mukaisesti, minkä seurauksena ilmamäärät eivät kaikissa tiloissa
välttämättä ole riittävät tiloissa oleskelevien ihmisten lukumäärään nähden. Ilmanvaih-
don on arvioitu olevan ajoittain riittämätöntä ainakin esikoulun tiloissa.

Tätä muistiota laadittaessa ei ole ollut käytettävissä mahdollisia rakennuksen sisäilman
laatuun liittyvien aikaisempien tutkimusten tai muiden selvitysten raportteja. Käytettä-
vissä ei ole ollut myöskään rakennusta koskevia piirustuksia tai muita dokumentteja.

Mikrobinäytteenotot kohteessa suoritettiin 18.1.2018, jolloin osan aikaa läsnä oli tutki-
muksen tilaajan edustajana kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakka. Näytteenotot suoritti
Hannanoora Junttila IdeaStructura Oy:stä. Näytteenottohetkellä 18.1.2018 ulkoilman
lämpötila oli -7…-8 °C ja maanpinta oli kauttaaltaan lumipeitteinen.

Rakennuksesta kerättiin yhteensä 2 kpl sisäilmanäytteitä Mycometer-menetelmällä
tehtävää mikrobianalyysia varten. Mycometer-menetelmä on home- ja bakteerikasvus-
tojen analysointiin Tanskassa kehitetty menetelmä, joka perustuu homekasvuston sie-
nirihmastossa ja itiöissä esiintyvän entsyymin havaitsemiseen ja määrittämiseen.
Näytteen analysointi perustuu sen entsyymiaktiivisuuden mittaamiseen fluoresoivan
entsyymialustan avulla. Fluorometrin avulla näytteestä mitattava fluoresenssi on suo-
raan verrannollinen näytteessä esiintyvän homekasvun biomassan tiheyteen. Mitatta-
vaa entsyymiä on kaikissa homeissa, myös kuolleessa kasvustossa, tosin kuolleen
kasvuston entsyymiaktiivisuuden määrä vähenee ajan myötä. Mycometer-menetel-
mällä ei voida tehdä lajitunnistusta, vaan sillä mitataan ainoastaan kasvuston koko-
naispitoisuutta.

Mycometer-analyysimenetelmän tuloksia arvioidaan menetelmälle kehitetyn arviointi-
menetelmän avulla siten, että näytteen analyysivastauksena saatava numeerinen lu-
kuarvo perustuu näytteestä määritetyn kasvuston biomassan tiheyteen. Näytetulokset
luokitellaan passiivisen näytteenoton tapauksessa kolmeen kategoriaan: A, B ja C.
Näytteen tuloksen ollessa kategoriassa A näytteen sieni-/bakteerikasvuston pitoisuus
on tavanomainen. Kategoriassa B kasvuston pitoisuus on tavanomaista korkeampi ja
vastaavasti kategoriassa C kasvuston pitoisuus on selvästi yli normaalin taustatason.
Kategorioiden väliset raja-arvot riippuvat käytetystä näytteenottomenetelmästä sekä
analysoitavasta materiaalista. Ilmanäytteiden osalta raja-arvot riippuvat myös raken-
nuksen ilmanvaihtojärjestelmästä siten, että koneellisella ilmanvaihdolla varustetulle
rakennukselle raja-arvot ovat alhaisemmat kuin painovoimaisella ilmanvaihdolla varus-
tetulle rakennukselle.
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2. Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset
Esikoulun tilan sekä koulun tekstiilityöluokan huoneilmasta kerättiin yhteensä 2 kpl il-
manäytteitä Mycometer-menetelmällä tehtävää mikrobianalyysia varten (kuvat 1 ja 2).
Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty edellä kohdassa ’Tehtävä, lähtötiedot
ja tutkimusmenetelmä’.

Ilmanäytteet M1-M2 kerättiin passiivisella näytteenottotavalla siten, että kumpaakin
näytettä kerättiin yhteensä 300 l nopeudella 20 l/min (keräysaika 15 min). Näytteenot-
topäivänä 18.1.2018 tutkittavat tilat olivat tavanomaiseen tapaan käytössä, kuitenkin
siten, että juuri ennen näytteenottoja ja näytteenoton aikana tiloissa ei oleskellut käyt-
täjiä. Tilojen koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto oli toiminnassa tavanomaisen käyttö-
tilanteen mukaisesti. Ilmanäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Ilmanäytteistä (18.1.2018) analysoidut homepitoisuudet Mycometer Air -analyysi-
menetelmällä. Taulukon alla on esitetty menetelmän kehittäjän (Mycometer A/S, Tanska) anta-
mat yleiset viitearvot tulosten tulkitsemiseksi. Taulukon merkintä ’BDL’ tarkoittaa, että
näytetulos jää alle analyysimenetelmän määritysrajan,

Näyte-
tunnus

Näytteenotto-
kohdan sijainti

Huomioita näytteen-
otosta ja mahdolliset

virhelähteet

Mycometer Air
-analyysiarvo

(MAV)

Tuloskategoria

A B C

M1 Esikoulun tila,
huoneen keskellä - 63 x

M2
Koulun tekstiili-
työluokka, tilan

keskellä
- BDL x

Ilmanäyte, passiivinen näytteenotto, koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto

A Sienikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla MAV ≤ 50
B Sienikasvuston pitoisuus on yli normaalin taustatason 50 < MAV ≤ 350
C Sienikasvuston pitoisuus on korkea, selvästi yli taustatason MAV > 350
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Kuva 1. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Mycometer-menetelmällä esikoulun tilassa.
Näytteenotossa imetään pumpulla huoneilmaa näytekeräimenä olevan suodatinputkilon läpi yh-
teensä 300 l nopeudella 20 l/min (keräysaika 15 min).

Kuva 2. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Mycometer-menetelmällä koulun tekstiilityö-
luokassa.
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Edellä esitettyjen analyysitulosten mukaan näytteen M1 tulos kuuluu tuloskategoriaan
B, eli näytteen sienikasvuston pitoisuus on hieman yli normaalin taustatason. Näytetu-
loksen sijoittuminen tuloskategoriaan B voi viitata tilassa olevaan mikrobilähteeseen tai
tilan yleisessä puhtaustasossa oleviin puutteisiin. Muiden kohteiden näytteenotoista
saatujen kokemusten perusteella myös tiloissa oleskelu juuri ennen näytteenottoa tai
näytteenoton aikana tyypillisesti vaikuttaa näytetuloksiin heikentävästi, koska tilassa
liikkuminen nostaa hetkellisesti pölyä ym. epäpuhtauksia ilmaan lattialta ja muilta pin-
noilta. Näytteen M2 tulos kuuluu tuloskategoriaan A, eli näytteen sienikasvuston pitoi-
suus on tavanomainen. Näytetuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että käytetty
analyysimenetelmä soveltuu ainoastaan huoneilman sienikasvuston pitoisuuden mää-
rittämiseen, joten näytetulosten perusteella ei voida tehdä päätelmiä mahdollisten bak-
teerien määrästä huoneilmassa.

3. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset
Tutkimuksen kohteena olleista tiloista Mycometer-menetelmällä kerätyissä yksittäi-
sissä sisäilman mikrobinäytteissä ei todettu selviä viitteitä mikrobilähteestä ko. tiloissa.
Näytetulosten mukaan tutkittujen tilojen huoneilman mikrobipitoisuudet olivat näytteen-
ottohetkellä tavanomaisella tai lähes tavanomaisella tasolla. Pelkästään yksittäisten si-
säilman mikrobinäytteiden perusteella ei kuitenkaan voida poissulkea
sisäilmaongelman olemassaoloa.

Ensisijaisena suositeltavana toimenpiteenä esikoulun tilojen osalta on ko. tilojen kerta-
luonteinen perusteellinen siivous kauttaaltaan huonepölyn määrän minimoimiseksi.
Myös tekstiilityöluokan osalta siivous on suositeltavaa lähinnä tasopinnoilla olevan
huone- ja tekstiilipölyn määrän vähentämiseksi. Lisäksi tekstiilityöluokassa olevat kan-
kaat ja muut materiaalit on suositeltavaa säilyttää ensisijaisesti ovellisissa kaapeissa
pölyisyyden vähentämiseksi ja tilan siivottavuuden parantamiseksi. Oireilun jatkuessa
siivotuissa tiloissa tulee harkita sisäilmakatselmuksen suorittamista rakennuksessa oi-
reilun syiden selvittämiseksi.

Kokkolassa 24.1.2018
IdeaStructura Oy

Hannanoora Junttila, DI

Liitteet Ei liitteitä.


