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Laihian kunta
Laihiantie 50 (PL 13)
66400 Laihia

Laihian keskuskoulu, B-rakennus
KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN
ANALYYSITULOKSET

1. Tehtävä ja lähtötiedot
Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla mikrobiepäpuhtauksien mah-
dollista esiintymistä koulun B-rakennuksen tilojen huoneilmassa. Näytteenotot suori-
tettiin rakennuksessa tehtyjen sisäilman laatuun liittyvien korjausten sekä
loppusiivouksen valmistuttua ja tilojen ollessa jo normaaliin tapaan käytössä. Ainoas-
taan ulkoseinien julkisivuverhousten viimeistelytyöt olivat näytteenottohetkellä vielä
kesken. Näytteenottojen tarkoituksena oli selvittää ko. tiloissa tähän mennessä tehty-
jen korjaustöiden ja siivousten riittävyyttä sisäilman laadun kannalta. Tilat, joista sisäil-
manäytteet otettiin, oli valittu tutkimuksen tilaajan toimesta. Näytteenottojen
yhteydessä tilojen siisteystasoa arvioitiin myös aistinvaraisesti. Muita tutkimuksia tai
mittauksia ei tehty.

Tätä muistiota laadittaessa on ollut käytettävissä B-rakennuksesta aikaisemmin laa-
dittu korjaustoimenpide-ehdotus (IdeaStructura Oy 18.8.2017) sekä kaikki siinä luetel-
lut aikaisemmat rakennuksen sisäilman laatuun liittyvät selvitykset.

2. Tutkimusvälineet ja -menetelmät
Mikrobinäytteenotot sekä muu havainnointi kohteessa suoritettiin 15.8.2018, jolloin ra-
kennuksessa oleskeli oppilaita ja henkilökuntaa tavanomaiseen tapaan. Sisäilman mik-
robinäytteenottojen aikana tiloissa, joista näytteet kerättiin, ei oleskellut ihmisiä, mutta
osa tiloista oli käytössä juuri ennen näytteenottoja. Tilojen ilmanvaihto oli käynnissä
normaaliin tapaan näytteenottojen aikana. Mikrobinäytteenotot sekä muun havainnoin-
nin suorittivat Hannanoora Junttila ja Kristian Söderström IdeaStructura Oy:stä. Näyt-
teenottohetkellä 15.8.2018 ulkoilman lämpötila oli +15…+19 °C ja sää oli aurinkoinen
ja kuiva.

Rakennuksesta kerättiin seuraavat mikrobinäytteet:

· 3 kpl sisäilman mikrobinäytteitä Andersen 6-vaihekeräimellä laimennossarja-
menetelmällä tehtävää analyysia varten sekä lisäksi vertailunäyte ulkoilmasta
samalla menetelmällä

· 5 kpl sisäilman mikrobinäytteitä Mycometer-menetelmällä tehtävää analyysia
varten

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.
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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). Näytteen tuloksen ollessa kategorioissa A+ ja A näytteen sieni-/bakteerikasvuston
pitoisuus on tavanomainen. Kategoriassa B kasvuston pitoisuus on tavanomaista kor-
keampi ja vastaavasti kategoriassa C kasvuston pitoisuus on selvästi yli normaalin
taustatason. Sisäilmakorjauksiin liittyvän loppusiivouksen jälkeen otettavien ilmanäyt-
teiden näytetulosten tulisi sijoittua tuloskategoriaan A+. Kategorioiden väliset raja-arvot
riippuvat käytetystä näytteenottomenetelmästä.

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

3. Mikrobinäytteiden analyysitulokset
3.1 Sisäilman mikrobinäytteet laimennossarjamenetelmällä

Yhteensä kolmen tilan huoneilmasta kerättiin ilmanäytteet Andersen 6-vaihekeräimellä
kolmena maljasarjana (kuva 1). Näytteet toimitettiin analysoitavaksi Mikrobioni Oy:n
laboratorioon. Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteen 2 analyysivas-
tauksessa. Näytteenottohetkellä 15.8.2018 ulkoilman lämpötila +15…+19 °C ja sää oli
aurinkoinen ja kuiva.

Näytteenottopäivänä rakennuksen korjaustyöt sekä niihin liittyvä loppusiivous olivat
valmistuneet ja tilat olivat tavanomaiseen tapaan käytössä. Sisäilman mikrobinäytteen-
ottojen aikana luokkahuoneissa ei oleskellut ihmisiä. Osassa tiloista kuitenkin oleskeli
ihmisiä juuri ennen näytteenottoja. Ilmanäytteiden keräysaika oli 10 minuuttia. Yhteen-
veto analyysituloksista on esitetty taulukossa 1 ja yksityiskohtaisemmat tulokset liitteen
2 analyysivastauksessa. Näytteenottokohdat on merkitty tarkemmin liitteen 1 pohjapii-
rustuksiin.
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 4 pmy/m3.

Kokonaispitoisuus [pmy/m3]

Näytetunnus Näytteenottopaikka
Huomioita näytteen-
otosta ja mahdolliset

virhelähteet
Homeet ja hiivat Bakteerit

A1 Luokkahuone B1
(tila B-1-24) - 32

32
(sädesienet

<mr)

A2 Luokkahuone B6
(tila B-1-21) - 110

370
(sädesienet 11)

A3 Luokkahuone B10
(tila B-2-24)

Tilassa pidetty oppi-
tunti juuri ennen näyt-

teenottoa,
näytteenoton ajan tyh-

jillään

260
68

(sädesienet 14)

A4
Vertailunäyte ulkoil-
masta käytävän B-

1-11 edustalta
- 8800

760
(sädesienet 7)
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Kuva 1. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Andersen 6-vaihekeräimellä luokkahuo-
neessa B-1-24 (näyte A1).

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 10 minuutin näyt-
teenottoajalla on 4 pmy/m3.

Sisäilman mikrobinäytteet suositellaan otettavaksi talviaikaan, jolloin ulkoilman mikro-
bipitoisuudet ovat pienimmillään.  Sulan maan aikaan ulkoilman korkeat mikrobipitoi-
suudet voivat vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon mm. ilmanvaihdon
kautta sekä mikrobien kulkeutuessa vaatteiden ja kenkien mukana ulkoa sisätiloihin,
mikä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa vertaamalla sisäilman mikrobipitoi-
suuksia ulkoilmasta kerätyn vertailunäytteen pitoisuuksiin.

Taulukossa 1 esitettyjen tulosten mukaan näytteiden A1-A3 sieni-itiöpitoisuudet (ho-
meet ja hiivat) ja bakteeripitoisuus ovat selvästi pienemmät kuin ulkoilman sieni-itiö- ja
bakteeripitoisuus. Sisäilmasta kerätyissä näytteissä esiintyi pienempinä pitoisuuksina
pääosin samoja mikrobilajeja kuin ulkoilmassa. Kosteusvaurioindikaattoreina pidettä-
viä sädesieniä ei esiintynyt sisäilmassa merkittävästi enempää kuin ulkoilmassa. Liit-
teessä 2 esitettyjen analyysitulosten tulkintojen perusteella näytetulokset eivät viittaa
rakennuksessa olevaan mikrobilähteeseen.
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3.2 Sisäilman mikrobinäytteet Mycometer-menetelmällä
Yhteensä viiden tilan huoneilmasta kerättiin ilmanäytteet Mycometer-menetelmällä
tehtävää mikrobianalyysia varten (kuva 2). Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on
esitetty kohdassa ’Tutkimusvälineet ja -menetelmät’. Ilmanäytteet M1-M3 kerättiin sa-
moista luokkahuoneista, joista oli ensin otettu mikrobinäytteet Andersen 6-vaiheke-
räimellä. Lisäksi näytteet M4 ja M5 otettiin korjatuista 2. kerroksen yhdyskäytävistä.

Ilmanäytteet M1-M5 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 rakennuksen korjaustyöt sekä niihin
liittyvä loppusiivous olivat valmistuneet ja tilat olivat tavanomaiseen tapaan käytössä.
Sisäilman mikrobinäytteenottojen aikana luokkahuoneissa ei oleskellut ihmisiä.
Osassa tiloista kuitenkin oleskeli ihmisiä juuri ennen näytteenottoja. Yhdyskäytävien
läpi kulki yksittäisiä ihmisiä myös näytteenottojen aikana.

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 B-1-
24 otettiin näytteet A1 ja M1). Näytteenottokohdat on merkitty tarkemmin liitteen 1 poh-
japiirustuksiin.
Taulukko 2. Ilmanäytteistä (15.8.2018) 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

M1
Luokkahuone B-

1-24 - 7 x

M2
Luokkahuone B-

1-21 - 27 x

M3 Luokkahuone B-
2-24

Tilassa pidetty oppitunti
juuri ennen näytteenot-
toa, näytteenoton ajan

tyhjillään

30 x

M4 Käytävä B-2-40
Ohikulkevia ihmisiä en-

nen näytteenottoa ja sen
aikana

67 x

M5 Käytävä B-2-41
Ohikulkevia ihmisiä en-

nen näytteenottoa ja sen
aikana

47 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 2. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Mycometer-menetelmällä luokkahuoneessa
B-1-24 (näyte M1). Ilmanäytteet kerättiin aggressiivisella näytteenottotavalla, jossa tilan katto-,
seinä- ja lattiapinnoille laskeutunut pöly puhalletaan ilmaan 2 minuuttia ennen näytteenoton al-
kua.

Taulukossa 2 esitettyjen analyysitulosten mukaan kaikkien näytteiden M1-M5 tulokset
kuuluvat tuloskategoriaan A+, eli ko. näytteiden sienikasvuston pitoisuudet ovat tavan-
omaisella tasolla ja korjaustöiden jälkeen tehtyä loppusiivousta voidaan pitää riittä-
vänä.
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4. Johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset
Tutkimuksen kohteena olleista B-rakennuksen tiloista kerätyissä ja laimennossarjame-
netelmällä sekä Mycometer-menetelmällä analysoiduissa sisäilman mikrobinäytteissä
ei todettu viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa. Laimennossarjamenetelmällä ke-
rättyjen näytteiden sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet olivat pienet verrattuna ulkoilman
mikrobipitoisuuteen ja näytteissä ei esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioindi-
kaattoreina pidettäviä mikrobilajeja. Mycometer-menetelmällä kerättyjen sisäilman
mikrobinäytteiden tulokset kuuluivat puhtaimpaan tuloskategoriaan A+, minkä perus-
teella rakennuksen tiloissa korjaustöiden jälkeen suoritettu loppusiivous on ollut sisäil-
man laadun kannalta riittävä. Näytteenottojen yhteydessä tiloissa tehdyt aistinvaraiset
havainnot siisteydestä sekä sisäilman laadusta korreloivat em. mikrobinäytteiden tu-
losten kanssa.
Sisäilman mikrobinäytteiden tulosten perusteella B-rakennuksen osalta ei ole tar-
peen tehdä enää muita sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä tai lisäselvityk-
siä. Yksittäisten, sisäilman hetkellisiä olosuhteita kuvaavien mikrobinäytetulosten
perusteella ei voida varmuudella poissulkea mikrobien mahdollista esiintymistä mis-
sään rakennuksessa, mutta tässä muistiossa esitetyistä näytetuloksista ei ainakaan
yksinään aiheudu lisäselvitys- tai toimenpidetarvetta rakennuksen sisäilman laadun
turvaamiseksi/parantamiseksi. Viitteitä mikrobivaurion esiintymisestä B-rakennuk-
sessa ei ollut havaittavissa myöskään aistinvaraisesti.

Kokkolassa 29.8.2018
IdeaStructura Oy

Kristian Söderström, Ins.opiskelija (AMK)  Hannanoora Junttila, DI

Liitteet 1. Pohjapiirustukset täydennettyinä näytteenottokohtien sijainneilla, 1:100, 2 piirus-
    tusta
2. Sisäilman mikrobinäytteiden analyysivastaus, Mikrobioni Oy 29.8.2018, 5 sivua
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Hannanoora Junttila
IdeaStructura Oy
Satamatie 330
67900 Kokkola

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Laihian lukio

NÄYTTEET:
Ilmanäytteet on ottanut Hannanoora Junttila, IdeaStructura Oy, 15.8.2018. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 17.8.2018.

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.

MÄÄRITYSRAJA:
Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja
15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³.

MITTAUSEPÄVARMUUS:

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Sivu 1/5
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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 B1. pöydän päällä tilan

keskialueella

homepitoisuus pienempi kuin ulkoilmassa.

Pieni bakteeripitoisuus

ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A2, Luokkahuone B6. pöydän päällä tilan

keskialueella

homepitoisuus pienempi ja

sädesienipitoisuus vain hieman suurempi

kuin ulkoilmassa. Pieni bakteeripitoisuus

ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A3, Luokkahuone B10. pöydän päällä tilan

keskialueella

homepitoisuus pienempi ja

sädesienipitoisuus vain hieman suurempi

kuin ulkoilmassa. Pieni bakteeripitoisuus

ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

A4, Vertailunäyte ulkoilmasta

sisäänkäynnin edustalta. n. 0.5 m

maanpinnan yläpuolelta

homepitoisuus suurempi, kuin

sisäilmanäytteissä. Pääasiassa

Cladosporiumia. Sisäilman

indikaattorimikrobeista sädesieniä.

Ulkoilma voi vaikuttaa sisäilman

mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon.

Lisätietoja:
On hyvä huomioida, että sisäilmanäytteitä suositellaan otettavaksi talviaikaan, jolloin maa on lumen peitossa.
Tällöin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat pienimmillään. Sulan maan aikaan ulkoilman suuret mikrobipitoisuudet
voivat vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. 

Yksittäiset pesäkehavainnot indikaattorimikrobeista voivat olla tavanomaisia missä tahansa huoneilmassa.
Ulkoilma ja monet tavanomaiset toiminnot (esimerkiksi oppilaiden liikkuminen ulkoa sisälle) voivat tilapäisesti
kohottaa sisäilman mikrobipitoisuutta tai muuttaa mikrobilajistoa. Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta
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eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi tarvitaan aina myös rakennustekniset
selvitykset.

Kuopiossa, 29.8.2018

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 B1. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA181014)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 32 28 Kokonaispitoisuus 32
Cladosporium sp. 11 11 muut bakteerit 32
steriilit 11 11 *sädesienet <mr
Penicillium sp. 7 7
Acrodontium sp. 4

Näyte: A2, Luokkahuone B6. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA181015)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 110 110 Kokonaispitoisuus 370
Cladosporium sp. 85 82 muut bakteerit 360
steriilit 21(YK) 18 *sädesienet 11
hiivat 4 7
Penicillium sp. 4
Aphanocladium sp. 4
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Näyte: A3, Luokkahuone B10. pöydän päällä tilan keskialueella (tutkimustunnus: IA181016)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 260 170 Kokonaispitoisuus 68
Cladosporium sp. 210 130 muut bakteerit 53
steriilit 33 18 *sädesienet 14
hiivat 11 21
Penicillium sp. 4
Askomykeetit 4
Thysanophora sp. 4

Näyte: A4, Vertailunäyte ulkoilmasta sisäänkäynnin edustalta. n. 0.5 m maanpinnan yläpuolelta
(tutkimustunnus: IA181017)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 4500 8800 Kokonaispitoisuus 760
Cladosporium sp. 3800 8300 muut bakteerit 750
steriilit 330 *sädesienet 7
hiivat 280 200
Aphanocladium sp. 120
Penicillium sp. 90 100
Verticicladium sp. 78
Mucor sp. 26
Acrodontium sp. 8

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.
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