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Laihian kunta
Laihiantie 50 (PL 13)
66400 Laihia

Laihian keskuskoulu, A- ja C-rakennukset
KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN
ANALYYSITULOKSET

1. Tehtävä ja lähtötiedot
Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla mikrobiepäpuhtauksien mah-
dollista esiintymistä koulun A-rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tilojen huoneilmassa.
Näytteenotot suoritettiin rakennuksessa tehtyjen sisäilman laatuun liittyvien korjausten
sekä loppusiivouksen valmistuttua, ennen tilojen kalustamista ja käyttöönottoa. Näyt-
teenottojen tarkoituksena oli selvittää ko. tiloissa tähän mennessä tehtyjen korjaustöi-
den ja siivousten riittävyyttä sisäilman laadun kannalta. Näytteenottojen yhteydessä
tilojen siisteystasoa arvioitiin myös aistinvaraisesti. Muita tutkimuksia tai mittauksia ei
tehty.

Lisäksi C-rakennuksen ruokasalista sekä yksittäisestä kotitalousluokasta (ent. keittiön
väistötila) otettiin sisäilman mikrobinäytteet tutkimuksen tilaajan toiveesta. Kyseisissä
C-rakennuksen tiloissa ei ole tehty sisäilman laatuun vaikuttavia toimenpiteitä vuoden
2018 aikana. C-rakennuksessa ei tehty muita tutkimuksia tai mittauksia.

Tätä muistiota laadittaessa ovat olleet käytettävissä A- ja C-rakennuksista aikaisemmin
laaditut korjaustoimenpide-ehdotukset (IdeaStructura Oy 31.7.2017 ja 30.8.2017) sekä
kaikki niissä luetellut aikaisemmat rakennusten sisäilman laatuun liittyvät selvitykset.
Käytettävissä ovat olleet myös muistiot A- ja C-rakennusten sisäilmasta viimeisimpien
korjaustöiden jälkeen otettujen mikrobinäytteiden analyysituloksista (IdeaStructura Oy
22.12.2017 ja 24.1.2018). Lisäksi käytettävissä ovat olleet tutkimuksen tilaajalta saadut
tiedot A-rakennuksessa korjaustoimenpide-ehdotuksen laatimisen jälkeen tehdyistä
korjauksista.

2. Tutkimusvälineet ja -menetelmät
Mikrobinäytteenotot sekä muu havainnointi kohteissa suoritettiin 12.2.2018, jolloin A-
rakennuksen korjaustyöt sekä niihin liittyvä loppusiivous olivat valmistuneet mutta tiloja
ei ollut vielä kalustettu eikä otettu käyttöön. Sisäilman mikrobinäytteenottojen aikana
luokkahuoneissa ei oleskellut ihmisiä. Tilojen ilmanvaihto oli ollut käynnissä normaaliin
tapaan kahden tunnin ajan ennen näytteenottojen aloittamista ja tuuletusikkunat olivat
olleet suljettuina. C-rakennuksen tilat olivat olleet näytteenottopäivänä normaaliin ta-
paan käytössä ja myös tilojen ilmanvaihto oli toiminnassa tavanomaisella teholla. Näyt-
teenottojen aikana tiloissa ei oleskellut näytteenottajien lisäksi muita ihmisiä.

Mikrobinäytteenotot sekä muun havainnoinnin suorittivat Hannanoora Junttila ja Mette
Envall IdeaStructura Oy:stä. Näytteenottojen aikana läsnä oli osan aikaa tilaajan edus-
tajana kiinteistöpäällikkö Masa Hiipakka. Näytteenottohetkellä 12.2.2018 ulkoilman
lämpötila oli -3…-5 °C ja maanpinta oli kauttaaltaan lumipeitteinen.

A-rakennuksesta kerättiin seuraavat mikrobinäytteet:

· 4 kpl sisäilman mikrobinäytteitä laimennossarjamenetelmällä tehtävää analyy-
sia varten

· 8 kpl sisäilman mikrobinäytteitä Mycometer-menetelmällä tehtävää analyysia
varten
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C-rakennuksesta kerättiin seuraavat mikrobinäytteet:

· 1 kpl sisäilman mikrobinäytteitä laimennossarjamenetelmällä tehtävää analyy-
sia varten

· 1 kpl sisäilman mikrobinäytteitä Mycometer-menetelmällä tehtävää analyysia
varten

Kaikki sisäilmanäytteet kerättiin tutkimuksen tilaajan valitsemista huonetiloista.

Mycometer-menetelmä on home- ja bakteerikasvustojen analysointiin Tanskassa ke-
hitetty menetelmä, joka perustuu homekasvuston sienirihmastossa ja itiöissä esiinty-
vän entsyymin havaitsemiseen ja määrittämiseen. Näytteen analysointi perustuu sen
entsyymiaktiivisuuden mittaamiseen fluoresoivan entsyymialustan avulla. Fluorometrin
avulla näytteestä mitattava fluoresenssi on suoraan verrannollinen näytteessä esiinty-
vän homekasvun biomassan tiheyteen. Mitattavaa entsyymiä on kaikissa homeissa,
myös kuolleessa kasvustossa, tosin kuolleen kasvuston entsyymiaktiivisuuden määrä
vähenee ajan myötä. Mycometer-menetelmällä ei voida tehdä lajitunnistusta, vaan sillä
mitataan ainoastaan kasvuston kokonaispitoisuutta.

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 aggressiivisen näytteenoton tapauksessa neljään kategoriaan (A+, A, B ja
C) ja passiivisen näytteenoton tapauksessa kolmeen kategoriaan (A, B ja C). Näytteen
tuloksen ollessa kategorioissa A+ ja A näytteen sieni-/bakteerikasvuston pitoisuus on
tavanomainen. Kategoriassa B kasvuston pitoisuus on tavanomaista korkeampi ja vas-
taavasti kategoriassa C kasvuston pitoisuus on selvästi yli normaalin taustatason. Si-
säilmakorjauksiin liittyvän loppusiivouksen jälkeen otettavien ilmanäytteiden
näytetulosten tulisi sijoittua tuloskategoriaan A+. Kategorioiden väliset raja-arvot riip-
puvat käytetystä näytteenottomenetelmästä. Passiivisten ilmanäytteiden osalta raja-
arvot riippuvat myös rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä siten, että koneellisella il-
manvaihdolla varustetulle rakennukselle raja-arvot ovat alhaisemmat kuin painovoi-
maisella ilmanvaihdolla varustetulle rakennukselle.

Tilojen puhtautta arvioitiin näytteenottojen yhteydessä myös aistinvaraisesti.

Tässä muistiossa on tilojen nimeämisen ja numeroinnin osalta viitattu liitteenä olevissa
pohjapiirustuksissa esitettyyn tilanumerointiin.

3. Mikrobinäytteiden analyysitulokset, A-rakennus
3.1 Sisäilman mikrobinäytteet laimennossarjamenetelmällä

Yhteensä neljän tilan huoneilmasta kerättiin ilmanäytteet Andersen 6-vaihekeräimellä
kolmena maljasarjana (kuvat 1 ja 2). Näytteet toimitettiin analysoitavaksi Mikro-
bioni Oy:n laboratorioon. Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteen 2
analyysivastauksessa. Näytteenottohetkellä 12.2.2018 ulkoilman lämpötila
oli -3…-5 °C ja maanpinta oli kauttaaltaan lumipeitteinen.

Näytteenottopäivänä A-rakennuksen korjaustyöt sekä niihin liittyvä loppusiivous olivat
valmistuneet mutta tiloja ei ollut vielä kalustettu eikä otettu käyttöön. Sisäilman mikro-
binäytteenottojen aikana luokkahuoneissa ei oleskellut ihmisiä. Tilojen ilmanvaihto oli
ollut käynnissä normaaliin tapaan kahden tunnin ajan ennen näytteenottojen aloitta-
mista ja tuuletusikkunat olivat olleet suljettuina. Ilmanäytteiden keräysaika oli 15 mi-
nuuttia. Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa 1 ja yksityiskohtaisemmat
tulokset liitteen 2 analyysivastauksessa. Näytteenottokohdat on merkitty tarkemmin liit-
teen 1 pohjapiirustuksiin.
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Taulukko 1. Yhteenveto Andersen 6-vaihekeräimellä kerättyjen ilmanäytteiden tuloksista (ks.
myös liitteen 2 tulkinnat). Kaikki sisäilmanäytteet kerättiin asettamalla keräimet näytteenoton
ajaksi pöydän päälle tilan keskialueelle. Taulukon merkintä <mr tarkoittaa, että näytetulos jää
alle menetelmän määritysrajan 2 pmy/m3.

Kokonaispitoisuus [pmy/m3]

Näytetunnus Näytteenottopaikka
Huomioita näytteen-
otosta ja mahdolliset

virhelähteet
Homeet ja hiivat Bakteerit

A1 Luokkahuone A24 Tilassa vanhaa ir-
taimistoa 5 <mr

A2 Opettajien huone A-
2-41 - 2 2

A3 Luokkahuone A1 - 2 2

A4 Luokkahuone A7 Tilassa runsaasti van-
haa irtaimistoa 9 7

Kuva 1. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Andersen 6-vaihekeräimellä luokkahuo-
neessa A1 (näyte A3). Näytteenottohetkellä tilaa ei ollut korjaustöiden ja loppusiivouksen val-
mistumisen jälkeen vielä kalustettu eikä otettu käyttöön.
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Kuva 2. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Andersen 6-vaihekeräimellä luokkahuo-
neessa A7 (näyte A4). Tilassa oli näytteenottohetkellä varastoituna runsaasti vanhaa irtaimis-
toa.

Tulosten tulkitsemiseksi todettakoon, että vauriottomissa kivirakenteisissa kouluraken-
nuksissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet (homeet ja hiivat) ovat yleensä talviaikana alle
50 pmy/m3 ja näytteiden mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m3 (Koulurakennusten kos-
teus- ja homevauriot: Opas ongelmien selvittämiseen, Kansanterveyslaitos 2007).
Bakteeripitoisuuksien osalta 4500 pmy/m3 ylittävät tulokset viittaavat tilojen käyttöön
nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Menetelmän määritysraja 15 minuutin näyt-
teenottoajalla on 2 pmy/m3.

Taulukossa 1 esitettyjen tulosten mukaan näytteiden A1-A4 sieni-itiöpitoisuudet (ho-
meet ja hiivat) ovat pienet ja jäävät selvästi alle em. raja-arvojen. Näytteissä ei esiinty-
nyt ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobilajeja. Näytteiden bakteeripitoisuudet ovat
hyvin pienet verrattuna asetettuun ohjearvoon, eikä näytteissä esiintynyt kosteusvau-
rioindikaattorina pidettäviä sädesieniä. Liitteessä 2 esitettyjen analyysitulosten tulkin-
tojen perusteella näytetulokset eivät viittaa rakennuksessa olevaan mikrobilähteeseen.

3.2 Sisäilman mikrobinäytteet Mycometer-menetelmällä
Yhteensä kahdeksan tilan huoneilmasta kerättiin ilmanäytteet Mycometer-menetel-
mällä tehtävää mikrobianalyysia varten (kuva 3). Analyysimenetelmän tarkempi ku-
vaus on esitetty kohdassa ’Tutkimusvälineet ja -menetelmät’.

Ilmanäytteet M3-M10 kerättiin aggressiivisella näytteenottotavalla, jossa tilan katto-,
seinä- ja lattiapinnoille laskeutunut pöly puhalletaan ilmaan 2 minuuttia ennen näyt-
teenoton alkua.  Tämän jälkeen kutakin näytettä kerättiin yhteensä 300 l nopeudella 20
l/min (keräysaika 15 min). Näytteenottopäivänä A-rakennuksen korjaustyöt sekä niihin
liittyvä loppusiivous olivat valmistuneet mutta tiloja ei ollut vielä kalustettu eikä otettu
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käyttöön. Sisäilman mikrobinäytteenottojen aikana luokkahuoneissa ei oleskellut ihmi-
siä. Tilojen ilmanvaihto oli ollut käynnissä normaaliin tapaan kahden tunnin ajan ennen
näytteenottojen aloittamista ja tuuletusikkunat olivat olleet suljettuina.

Ilmanäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 2. Näytteet numeroitiin siten,
että niissä tiloissa, joista otettiin mikrobinäytteet sekä Andersen 6-vaihekeräimellä että
Mycometer-menetelmällä, näytenumerot ovat yhtenevät (esim. luokkahuoneesta A1
otettiin näytteet A3 ja M3). Numerointitavasta johtuen näytenumeroita M1 ja M2 ei käy-
tetty lainkaan. Näytteenottokohdat on merkitty tarkemmin liitteen 1 pohjapiirustuksiin.
Taulukko 2. Ilmanäytteistä (12.2.2018) analysoidut homepitoisuudet Mycometer Air -analyysi-
menetelmällä. Taulukon alla on esitetty menetelmän kehittäjän (Mycometer A/S, Tanska) anta-
mat yleiset viitearvot tulosten tulkitsemiseksi.

Näyte-
tunnus

Näytteenotto-
kohdan sijainti

Huomioita näytteen-
otosta ja mahdolliset

virhelähteet

Mycometer Air
-analyysiarvo

(MAV)

Tuloskategoria

A+ A B C

M3 Luokkahuone A1 - 0 x

M4 Luokkahuone A7 Tilassa runsaasti van-
haa irtaimistoa 0 x

M5 Luokkahuone A3 - 0 x

M6 Luokkahuone A4 - 13 x

M7 Luokkahuone A5 - 3 x

M8 Luokkahuone A6 - BDL x

M9 Luokkahuone A2 - 7 x

M10 Luokkahuone
A21

Tilassa kalusteet ja tieto-
koneet paikoillaan 0 x

Ilmanäyte, aggressiivinen näytteenotto

A+ Sienikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla MAV ≤ 350

A Sienikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla 350 < MAV ≤ 900

B Sienikasvuston pitoisuus on yli normaalin taustatason 900 < MAV ≤ 1700

C Sienikasvuston pitoisuus on korkea, selvästi yli taustatason MAV > 1700
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Kuva 3. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Mycometer-menetelmällä luokkahuoneessa
A6 (näyte M8). Näytteenottohetkellä tilaa ei ollut korjaustöiden ja loppusiivouksen valmistumi-
sen jälkeen vielä kalustettu eikä otettu käyttöön.

Taulukossa 2 esitettyjen analyysitulosten mukaan kaikkien näytteiden M3-M10 tulokset
kuuluvat tuloskategoriaan A+, eli ko. näytteiden sienikasvuston pitoisuudet ovat tavan-
omaisella tasolla ja tiloissa suoritettu loppusiivous on ollut riittävä.

4. Mikrobinäytteiden analyysitulokset, C-rakennus
4.1 Sisäilman mikrobinäyte laimennossarjamenetelmällä

Ruokasalin huoneilmasta kerättiin ilmanäyte Andersen 6-vaihekeräimellä kolmena
maljasarjana (kuva 4). Näyte toimitettiin analysoitavaksi Mikrobioni Oy:n laboratorioon.
Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteen 2 analyysivastauksessa.
Näytteenottohetkellä 12.2.2018 ulkoilman lämpötila oli -3…-5 °C ja maanpinta oli kaut-
taaltaan lumipeitteinen.

Ruokasali oli ollut näytteenottopäivänä normaaliin tapaan käytössä ja myös tilan ilman-
vaihto oli toiminnassa tavanomaisella teholla. Näytteenoton aikana tilassa ei oleskellut
näytteenottajien lisäksi muita ihmisiä. Ilmanäytteen keräysaika oli 15 minuuttia. Yh-
teenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa 3 ja yksityiskohtaisemmat tulokset
liitteen 2 analyysivastauksessa. Näytteenottokohta on merkitty tarkemmin liitteen 1
pohjapiirustukseen.
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Taulukko 3. Yhteenveto Andersen 6-vaihekeräimellä kerätyn ilmanäytteen tuloksista (ks. myös
liitteen 2 tulkinnat). Näyte kerättiin asettamalla keräimet näytteenoton ajaksi pöydän päälle tilan
keskialueelle. Taulukon merkintä <mr tarkoittaa, että näytetulos jää alle menetelmän määritys-
rajan 2 pmy/m3.

Kokonaispitoisuus [pmy/m3]

Näytetunnus Näytteenottopaikka
Huomioita näytteen-
otosta ja mahdolliset

virhelähteet
Homeet ja hiivat Bakteerit

A5 Ruokasali C-1-24 - <mr <mr

Kuva 4. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Andersen 6-vaihekeräimellä ruokasalissa C-
1-24 (näyte A5). Tila oli ollut näytteenottopäivänä normaaliin tapaan käytössä.

Analyysitulosten tulkitsemiseksi tarvittavat raja-arvot on esitetty edellä kohdassa 3.1.

Taulukossa 3 esitettyjen tulosten mukaan näytteen A5 sieni-itiöpitoisuudet (homeet ja
hiivat) sekä bakteeripitoisuus jäävät alle analyysimenetelmän määritysrajan. Näyt-
teessä ei esiintynyt ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobilajeja eikä kosteusvaurioindi-
kaattorina pidettäviä sädesieniä. Liitteessä 2 esitetyn analyysituloksen tulkinnan
perusteella näytetulos ei viittaa rakennuksessa olevaan mikrobilähteeseen.

4.2 Sisäilman mikrobinäyte Mycometer-menetelmällä
Yksittäisen luokkahuoneen C3 (kotitalousluokka, ent. keittiön väistötila) huoneilmasta
kerättiin ilmanäyte Mycometer-menetelmällä tehtävää mikrobianalyysia varten. Ana-
lyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty kohdassa ’Tutkimusvälineet ja -menetel-
mät’.
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Ilmanäyte M11 kerättiin passiivisella näytteenottotavalla siten, että näytettä kerättiin
yhteensä 300 l nopeudella 20 l/min (keräysaika 15 min). C-rakennuksen tilat olivat ol-
leet näytteenottopäivänä normaaliin tapaan käytössä ja myös tilojen ilmanvaihto oli toi-
minnassa tavanomaisella teholla. Näytteenoton aikana tilassa ei oleskellut
näytteenottajien lisäksi muita ihmisiä ja juuri ennen näytteenottoa tila oli tyhjillään.

Ilmanäytteen analyysitulos on esitetty taulukossa 4. Näytteenottokohta on merkitty tar-
kemmin liitteen 1 pohjapiirustukseen.
Taulukko 4. Ilmanäytteestä (12.2.2018) analysoitu homepitoisuus Mycometer Air -analyysime-
netelmällä. Taulukon alla on esitetty menetelmän kehittäjän (Mycometer A/S, Tanska) antamat
yleiset viitearvot tulosten tulkitsemiseksi.

Näyte-
tunnus

Näytteenotto-
kohdan sijainti

Huomioita näytteen-
otosta ja mahdolliset

virhelähteet

Mycometer Air
-analyysiarvo

(MAV)

Tuloskategoria

A B C

M11 Luokkahuone C3 - 3 x

Taulukossa 4 esitetyn analyysituloksen mukaan näytteen M11 tulos kuuluu tuloskate-
goriaan A, eli ko. näytteen sienikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla.

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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5. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset
Tutkimuksen kohteena olleista A-rakennuksen tiloista laimennossarjamenetelmällä ja
Mycometer-menetelmällä kerätyissä sisäilman mikrobinäytteissä ei todettu viitteitä
mikrobilähteestä rakennuksessa. Laimennossarjamenetelmällä kerättyjen näytteiden
sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet olivat pienet ja näytteissä ei esiintynyt kosteusvaurioin-
dikaattoreina pidettäviä mikrobilajeja. Mycometer-menetelmällä kerättyjen sisäilman
mikrobinäytteiden tulokset kuuluivat puhtaimpaan tuloskategoriaan A+, minkä perus-
teella A-rakennuksen tiloissa korjaustöiden jälkeen suoritettu loppusiivous on ollut si-
säilman laadun kannalta riittävä.

Sisäilman mikrobinäytteiden tulosten perusteella A-rakennuksen osalta ei ole tar-
peen tehdä enää sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä tai lisäselvityksiä. Si-
säilmanäytteet kerättiin kuitenkin varsin pian korjaustöiden ja loppusiivouksen
valmistumisen jälkeen, minkä takia on suositeltavaa seurata sisäilman laatua ottamalla
toiset sisäilmanäytteet vielä tilojen oltua käytössä noin 2 kuukauden ajan. Tällä tavoin
voidaan varmistua siitä, että tehdyt korjaustoimenpiteet ovat varmasti poistaneet ra-
kennuksessa aikaisemmin esiintyneiden sisäilmaongelmien aiheuttajat.

C-rakennuksen yksittäisistä tiloista otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tuloksissa ei
esiintynyt viitteitä rakennuksessa olevasta mikrobilähteestä. Laimennossarjamenetel-
mällä ruokasalista kerätyn sisäilmanäytteen sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet jäivät alle
analyysimenetelmän määritysrajan. Mycometer-menetelmällä luokkahuoneesta C3
kerätyn näytteen tulos kuului tuloskategoriaan A, minkä perusteella huoneilman sie-
nikasvuston pitoisuus on tavanomaisella tasolla. Yksittäisten, sisäilman hetkellisiä olo-
suhteita kuvaavien näytetulosten perusteella ei voida täysin poissulkea mikrobien
mahdollista esiintymistä C-rakennuksen tiloissa, mutta näytetuloksista ei ainakaan
yksinään aiheudu lisäselvitys- tai toimenpidetarvetta rakennuksen sisäilman laa-
dun turvaamiseksi/parantamiseksi. Viitteitä mikrobivaurion esiintymisestä C-rakennuk-
sessa ei ollut havaittavissa myöskään aistinvaraisesti.

Kokkolassa 5.3.2018
IdeaStructura Oy

        Tarkastanut:

Hannanoora Junttila, DI Jukka Huttunen, DI

Liitteet 1. A- ja C-rakennusten pohjapiirustukset täydennettyinä näytteenottokohtien sijain-
    neilla, 1:100, 4 piirustusta
2. Sisäilman mikrobinäytteiden analyysivastaus, Mikrobioni Oy 28.2.2018, 4 sivua
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raportti IA2018-079

Hannanoora Junttila
IdeaStructura Oy
Satamatie 330
67900 Kokkola

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Laihian keskuskoulu, A- ja C-rakennukset

NÄYTTEET:
Ilmanäytteet on ottanut Hannanoora Junttila, IdeaStructura Oy, 12.2.2018. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 14.2.2018.

ANALYYSIT:
Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja
homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7 vuorokautta
mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14
vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin
mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle.

TULOKSEN TULKINTA:
Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei
suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008).

Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman
pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata
kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen.
Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein 50-500 pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä,
vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä
saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa
koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³  (Meklin ym. 2008).  Bakteeripitoisuus yli 4
500 pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa
mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi
esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan
kosteusvaurioindikaattoreina.

Mikrobihaittaa ei voida todentaa yksinomaan ilmanäytteiden perusteella.

MÄÄRITYSRAJA:
Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja
15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³.
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MITTAUSEPÄVARMUUS:
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 12 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä
muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat,
joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Mittausepävarmuus on
huomioitu tulosten tulkinnassa.

YHTEENVETO TULOKSISTA:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty
raportin lopussa.

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa
epäily mikrobilähteestä rakennuksessa
vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
A1, Luokkahuone A24. pöydän päällä tilan

keskialueella

pieni homepitoisuus, bakteeripitoisuus alle

määritysrajan

ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A2, Opettajien huone. pöydän päällä tilan

keskialueella

pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A3, Luokkahuone A1. pöydän päällä tilan

keskialueella

pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A4, Luokkahuone A7. pöydän päällä tilan

keskialueella

pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A5, Ruokasali (C-rakennus). pöydän

päällä tilan keskialueella

home- ja bakteeripitoisuudet alle

määritysrajan

ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

Lisätietoja:
Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi
tarvitaan aina myös rakennustekniset selvitykset.

Kuopiossa, 28.2.2018

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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ANALYYSITULOKSET:
Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa
taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen
summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset
on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä.

Lyhenteiden selitykset:
pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
< mr = alle määritysrajan
* = kosteusvaurioindikaattori

Näyte: A1, Luokkahuone A24. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA180300)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 2 5 Kokonaispitoisuus <mr
Penicillium sp. 2 2
Cladosporium sp. 2

Näyte: A2, Opettajien huone. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA180301)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 2 <mr Kokonaispitoisuus 2
Penicillium sp. 2 muut bakteerit 2

*sädesienet <mr

Näyte: A3, Luokkahuone A1. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA180302)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus <mr 2 Kokonaispitoisuus 2
Penicillium sp. 2 muut bakteerit 2

*sädesienet <mr
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Näyte: A4, Luokkahuone A7. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA180303)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 9 5 Kokonaispitoisuus 7
Penicillium sp. 9 2 muut bakteerit 7
hiivat 2 *sädesienet <mr

Näyte: A5, Ruokasali (C-rakennus). pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA180304)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus <mr

VIITTEET:
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016.

Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja
homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008.

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Sivu 4/4

Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

LIITE 2 (4/4)


