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Terveyskeskus
1

Tilaaja
Heinäveden kunta
(Osmo Jauhiainen; tekninen johtaja 31.3.2016 asti)
Jyrki Tiippana; metsätalousinsinööri, vs. tekninen johtaja
Kermanrannantie 7
79700 Heinävesi
jyrki.tiippana@heinavesi.fi
0400172203
Markku Venäläinen; rakennustarkastaja
Kermanrannantie 7
79700 Heinävesi
markku.venalainen@heinavesi.fi
0407033605

1.1 Kohdetiedot
Terveyskeskus
Sairaalantie 4
79700 Heinävesi
1.2 Tutkimuksen tekijä
FCG Suunnittelu ja tekniikka
Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Jenni Ylikotila
Projektipäällikkö/Kuntotutkija, RI(AMK)
puh. 044 750 5335
jenni.ylikotila@fcg.fi
1.3 Toimeksianto
Terveyskeskuksen tiloissa
tutkimuksella lisäselvittää.

on

koettu

sisäilmahaittoja,

joita

haluttiin

tällä

Tutkimusten ensimmäisessä vaiheessa otettiin mikrobinäytteet Anderssenmenetelmällä, tilaajan määrittelemiin tiloihin. Näytteet otettiin 29.3.2017 Jenni
Ylikotilan toimesta.
Tutkimuksia jatkettiin ottamalla pinnoilta ja ilmanvaihdosta pintamikrobinäytteitä
pyyhintämenetelmällä sekä kuitunäytteitä. Osa näytteistä otettiin pinnoilta 14 vrk
laskeutuneesta pölystä, ja osa otettiin ilmanvaihdon tuloilmajärjestelmästä.
Pinnat puhdistettiin 25.4.2017 ja näytteet otettiin 9.5.2017.
Tutkimuksia jatkettiin edelleen rakenneavauksilla, joita tehtiin 6.9.2017.
Tutkimushetkellä tilat olivat normaalikäytössä.
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Yhteenveto, johtopäätös, toimenpide-ehdotukset ja näytteiden määrät
Tilojen sisäilman mikrobistoa selvitettiin ottamalla tiloista sisäilmanäytteitä
Anderssen-menetelmällä. Tilaajan ennalta määrittämien tilojen lisäksi otettiin
vertailunäyte ulkoilmasta.
Kaikkien ilmanäytteiden tulokset olivat tavanomaisia, eikä poikkeavaa mikrobistoa
todettu.
9.5.2017 otettujen näytteiden perusteella ilmanvaihtojärjestelmä todettiin
likaiseksi ja se tulee puhdistaa. Ilmanvaihtokoneen sijoittelu yläpohjassa on IVjärjestelmän puhtaanapidon kannalta ongelmallinen. Jos mahdollista, kannattaa
IV-koneen ympärille toteuttaa ns. puhdas tila tai IV-konehuone. Kanavat ovat
osittain yläpohjassa lämpöeristettyinä ja eristeen päällä on peltisuojat (kuva
9.1). Niiden liitoksissa on näkyviä villapintoja ja mm. laboratoriotilojen
tuloilmaventtiileissä on mineraalivillaisia ääniloukkuja. Näistä voi kulkeutua
sisäilmaan mineraalivillakuituja. Villakuidut voivat herkästi aiheuttaa tilojen
käyttäjille ärsytysoireilua.
Aistinvaraisesti
sekä
mikrobinäytteillä
todettiin
laboratoriotilan
jäähdytysjärjestelmässä epäpuhtautta. Jäähdytysjärjestelmät tulee puhdistaa
huolellisesti.
Pinnoilta otetuissa mikrobi- tai kuitunäytteissä ei todettu poikkeavina määrinä
kosteusvaurioon viittaavia lajistoja. Bakteeripitoisuus oli jokaisessa näytteessä
runsas, mikä yleisimmin viittaa ilmanvaihdon puutteellisuuteen.
Tutkimuskäynnin aikaiset havainnot ovat hetkellisiä ja tilanne voi toisena päivänä,
eri lämpötilassa, ilmankosteudessa jne. olla eri. Pelkästään ilmanäytteistä
saatujen tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteissa
olevaa mikrobivauriota. Näiden näytetulosten perusteella ei kuitenkaan voida
osoittaa lisätutkimustarvetta tiloissa.
Jalkahoitajan huoneen vieressä olevalla käytävällä todettiin käytöstä poistetun
kattoikkunan ympärillä vanhoja vuotojälkiä. Alaslasketun katon yläpuolelle,
betoniholvin alapintaan on muodostunut paikallinen mikrobivaurio, joka voi
heikentää sisäilman laatua.
Päivitys 27.9.2017: Näytteenottoa jatkettiin tekemällä ulkoseinä ja
sokkelirakenteisiin rakenneavauksia 6.9.2017. Ulkoseinärakenne on ns.
tiili/villa/tiili-rakenne, jota voidaan pitää herkästi vaurioituvana riskirakenteena.
Rakenneavauksista otettiin materiaalimikrobinäytteitä. Näytteillä todettiin
rakenteissa
mittavia
mikrobivaurioita.
Vuotoilmareittien
kautta
sisälle
kulkeutuessaan mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet voivat heikentää
sisäilman laatua. Ongelma pahenee, jos tilat ovat voimakkaasti alipaineiset
ulkoilmaan nähden.
Tutkimuksen perusteella rakennuksessa on vaurioita, joilla on merkitystä
sisäilman laatuun ja jotka vaativat erillistä korjaussuunnittelua /
kustannusarviota sekä korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen korjaaminen
vaatii mittavia investointeja ja korjausten kannattavuutta tulee verrata
rakennuksen tulevaan elinkaareen ja käyttötarpeeseen.
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= Tilaajan esittämä ilmanäytteenottopaikka
= 29.03.2017 otettu ilmanäyte

= Mikrobinäyte IV-kanavasta/ jäähdytysjärjestelmästä
= Mikrobinäyte pinnalta
= Kuitunäyte IV-kanavasta
= Kuitunäyte pinnalta
= Rakenneavaus ja/tai materiaalinäyte 6.9.2017
Kuva 2.1; näytteenottopaikat

3

Kohdekuvaus
Rakennus on puurunkoinen, loiva harjakattoinen ja tiiliverhottu talo. Puurungon
sisäpuolella on kalkkihiekkatiilimuurattu seinä. Rakennus sijaitsee rinteen päällä
ja pintavedet ohjautuvat pääsääntöisesti hyvin pois rakennuksen vierustoilta.
Tilojen pintoja on uusittu tarpeen
koneellinen tulo-poisto-järjestelmä.
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Tutkimusmenetelmät

4.1 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteistot


Anderssen 6-vaihekeräin + pumppu



Sisäilmastomittari HD21 AB17



PhoCheck Tiger VOC-mittari



Näytteidenottamisvälineet

Aistinvarainen arviointi
Hajuhavainnot ovat hetkellisen tilanteen havaintoja ja niihin vaikuttavat mm.
yksilölliset erot hajuaistin herkkyydessä, eri aineiden hajukynnys, ilmanvaihdon
tehokkuus ja painesuhteet. Ne eivät ole osoitus aineen määrästä tai sen
haitallisuudesta vaan antavat viitteitä tutkimusten kohdentamisessa.
4.2 Ilmanäyte
Näyte otetaan 6-vaihekeräimellä imemällä tilan ilmasta sieni-itiöt ja bakteerit
pumpun avulla suoraan elatusalustoille. Keräimen desinfioinnissa näytteiden
välissä tulee olla erityisen huolellinen. Laboratoriossa elatusalustoja kasvatetaan
+25 lämpötilassa yhteensä 14 vuorokautta. Seitsemän vuorokauden jälkeen
alustoilta lasketaan homeiden määrä ja tunnistetaan näytteessä esiintyvät
homeet suku- tai lajitasolle mikroskooppia apuna käyttäen. Myös bakteerien
kokonaismäärä lasketaan 7 vuorokauden kuluttua. Kahden viikon jälkeen
varmistetaan vielä mahdollisten sädesienien esiintyminen ja määrä näytteessä.
Ilmanäytteiden analysoinnin suoritti ISS Proko Oy, Jyväskylä
4.3 Kuitunäyte
Näyte kerätään tasopinnalle laskeutuneesta pölystä, tuloilmakanavasta tai
tuloilman pääte-elimeltä geeliteippiä käyttäen. Teolliset mineraalikuidut lasketaan
mikroskopoimalla geeliteippinäytteestä. Tuloksena kuitujen määrä kpl/cm 2.
Kuitunäytteiden analysoinnin suoritti Mikrobioni, Kuopio
4.4 Pintanäyte
Näyte otetaan puskuriliuokseen kastetulla näytteenottopuikolla suoraan pinnalta.
Tutkittavaa pintaa pyyhitään (10 x 10 cm2) alueelta näytteenottopuikolla ja näyte
viljellään suoraan kolmelle elatusalustalle (2 % mallasuute ja DG18 homeille, THG
bakteereille ). Tuloksena homeiden ja bakteereiden määrä semikvantitatiivisesti
(+ asteikolla ilmaistuna ei kasvua – kasvua) sekä homelajisto.
Tässä tutkimuksessa näytteet kerättiin 14 vuorokauden pölylaskeumasta
tasopinnoilta.
Pintanäytteiden analysoinnin suoritti Mikrobioni, Kuopio
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Materiaalinäytteen suoraviljely
Vauriokohdasta / epäillystä vaurioituneesta materiaalista otetaan materiaalia,
joka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Näyte otetaan puhdistetuilla
työvälineillä steriiliin pussiin tai näytemaljaan. Laboratoriossa näyte hienonnetaan
ja viljellään suoraan kolmelle elatusalustalle (2 % mallasuute ja DG18 homeille,
THG bakteereille). Menetelmä on validoitu laboratoriossa Asumisterveysohjeen
mukaiseen laimennossarjamenetelmään verraten. Tuloksena homelajistot, sekä
homeiden ja bakteereiden määrä semikvantitatiivisesti (+ asteikolla ilmaistuna ei
kasvua – kasvua).
Materiaalinäytteiden analysoinnin suoritti Mikrobioni, Kuopio.

4.6 Näytteiden laadun varmistaminen
Näytteitä ottaa vain koulutettu henkilökunta. Näytteiden ottamisessa noudatetaan
erityistä huolellisuutta työvälineiden puhtaudessa, näytteiden kontaminoitumisen
estämiseksi.
Kaikki tutkimuksissa olevat laitteet ovat kalibroituja ja tarkastettuja.
Näytteet pakataan huolellisesti, tarvittaessa säilytetään voimassa olevien ohjeiden
mukaisesti ja lähetetään välittömästi tutkittavaksi akkreditoituihin laboratorioihin.
Analyysivastausten tarkastelun ja raportoinnin suorittaa koulutettu ja asiaan
perehtynyt henkilö.
5

Ulkopuoliset havainnot
Rakennus on tehty rinteen päälle. Perustukset on tehty rakentamisajankohdalle
tyypilliseen tapaan matalaperustaisina, lattiapinta on samassa tasossa
ulkopuolisen maanpinnan kanssa. Perustuksissa näkyy kosteuden aiheuttamia
jälkiä ja paikoin sokkelin halkeamista vuotaa ”suolaa”. Tämä voi viitata kosteuteen
rakenteessa.
Katolta tippuneet lumet ovat paikoin kasaantuneet ulkoseinien vierustoille.
Sulaessaan ne voivat aiheuttaa kastella perustuksia ja ulkoseinärakenteita.
Kuva 5.1; katolta tippuneet lumet
voivat sulaessaan kastella
rakenteita.
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Sokkelin elementtisaumat ovat paikoin alaosasta auki. Vesi pääsee avoimesta
saumasta sokkelirakenteeseen. Perustuksissa näkyy paikoin vanhoja valutappeja.
jotka voivat lahota ja mikrobivaurioitua. Rakentamisajankohta huomioiden
perustusten ja alapohjan alla voi olla myös muuta lahoavaa ja vaurioituvaa
rakennusjätettä jne.

Kuva 5.2; valutappi perustuksissa.

Kuva 5.3; halkeama, josta valuu
”betonisuolaa”.

Kuva 5.4; sokkelin sauman alaosa on
auki.
Salaojien olemassaolosta tai toimivuudesta ei ole tietoa. Salaojien toimivuus
kannattaa varmistaa vaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja tarvittaessa rakentaa
uusi salaojajärjestelmä. Samassa yhteydessä tulee tehdä sadevesijärjestelmä
sekä ulkopuoliset veden-, lämmön- sekä routaeristykset.

6

Otetut ilmanäytteet
29.3.2017 otettiin sisätiloista ilmanäytteet Anderssen menetelmällä. Näytteet
otettiin kolmesta eri kohtaa sisätiloista. Tilaaja määritteli etukäteen tilat, joista
näytteet otettiin. Yksi näyte jouduttiin kuitenkin ottamaan toisesta tilasta, koska
tilan käyttäjä oli avannut ikkunan ja tuulettanut tilaa. Näyte otettiin saman
julkisivun puoleisesta vastaavanlaisesta tilasta kuin tilaajan määrittelemä tila.
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Näytteenottohetkellä tiloissa oli 21-23,1 ˚C lämpötila. Ulkoilmassa oli 1,8 ˚C.
Ilmankosteus vaihteli välillä RH 11,5-13,7 %. Ulkoilman RH 38 %.
Tilat olivat näytteenottoajankohdan tyhjillään, mutta muutoin ne ovat
normaalikäytössä. Tilojen käyttäjiä ohjeistettiin etukäteen välttämään ikkunoista
tuulettamista, tai siivoamaan tiloja. Jos tiloissa oli korvausilmaventtiili, se oli
mittaushetkellä auki.
Kuva 6.1; ilmanäytteen otto
sisätilassa.

Vertailunäyte ulkoilmasta otettiin pääsisäänkäynnin läheisyydestä, n. 6 metrin
päässä ulkoseinästä.
Kuva 6.2; ilmanäytteen otto
ulkoa. Katolla ilmanvaihtokoneen
sisäänotto.

Näytteissä ei esiintynyt poikkeavaa mikrobistoa. Näytteissä pieninä määrinä
esiintyvät lajistot ovat tyypillisiä ulkoilmalajeja, joiden määrä on myös
tavanomainen.
Kosteusvaurioon
viittaavia
indikaattorilajeja
ei
esiintynyt.
(Liite
1;
ANALYYSIVASTAUS N:0 130817SS)
7

Pintanäytteet
9.5.2017
otettiin
tilojen
pinnoilta
mikrobinäytteitä
14
vuorokauden
laskeumapölystä. Näytteet otettiin vastaanottotilasta, hoitohuoneesta 2 ja
jalkahoitajan huoneesta. Kaikkien näytteiden tulokset ovat tavanomaisia.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

Tutkimusraportti/Terveys
keskus/päivitetty
lausunto

Ylikotila Jenni

10 (17)

27.9.2017

Näytteissä esiintyi kuitenkin runsaina määrinä bakteereja, joka yleisimmin viittaa
ilmanvaihdon puutteellisuuteen. (Liite 2; LP2017-042)

8

Kuitunäytteet
9.5.2017 otettiin tilojen pinnoilta kuitunäytteitä 14 vuorokauden laskeumapölystä.
Näytteet otettiin vastaanottotilasta, hoitohuoneesta 4 ja jalkahoitajan huoneesta.
Ainoastaan jalkahoitajan huoneesta otetussa näytteessä kuituja on hiukan
ohjearvon ylittävä määrä (0,3 kuitua/cm3.) (Liite 3, MK2017-069)
Työterveyslaitoksen ohjearvo teollisille mineraalikuiduille on toimistojen kahden
viikon laskeumassa 0,2 kuitua/cm3. Kyseisen huoneen siirtoilmaventtiilissä on
aiemmin ollut mineraalivillainen ääniloukku, joka on vastikään poistettu. Kuituja
voi olla pinnoilla tästä syystä hiukan tavanomaista enemmän.

9

Ilmanvaihto
Kohteen ilmanvaihtokone sijaitsee rakennuksen yläpohjassa. Kone on sijoitettu
vanhan tasakaton päälle. Kone on näin ollen ns. epäpuhtaassa tilassa, ja
yläpohjassa on havaittavissa runsaasti pölyä, sahanpurua ym. Näkyviä villapintoja
on koneen läpivientien tiivistyksissä, joista voi kulkeutua järjestelmään
mineraalivillakuituja. Myös sisäpuolelta eristetyt kanavat voivat toimia
kuitulähteenä. Ilmanvaihtojärjestelmä itsessään voi olla epätiivis, ja rakojen
kautta epäpuhtauksia voi kulkeutua järjestelmään yläpohjasta. suodatinvaihtojen
yhteydessä,
kun
koneen
kammioita
pidetään
auki,
pääsee
ilmanvaihtojärjestelmään epäpuhtauksia ja pölyä. Suodatus toimii yhden
pussisuodattimen kautta, jossa on havaittavissa ohivuotoa.

Kuva 9.1; Osa kanavista on eristetty
sisäpuolelta.
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Kuva 9.3; Pussisuodattimien ohi
kulkeutuu roskia, IV-koneen
huoltoluukku avautuu suoraan
epäpuhtaaseen vinttitilaan.
Tuloilmanvaihto on ohjattu lääkäreiden huoneisiin ja vastaanottotilaan. Toisen
käytävän tiloissa tuloilmanvaihto on tuotu käytäville, röntgentilaan jne, mutta ei
lainkaan käytävän toisella puolella oleviin hoitohuoneisiin. Näihin tuloilma
ohjataan käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. Siirtoilmaventtiileissä oli aiemmin
mineraalivillaiset ääniloukut, jotka kiinteistönhoitajan kertoman mukaan on
poistettu.
Ilmanvaihdon tulopuolta tarkasteltiin mm. aistinvaraisesti pääte-elimien kautta.
Ilmaventtiilit olivat paikoin todella tiukasti kiinni, tai asennettu mm. putkien
taakse siten, ettei niitä saanut auki. Venttiileitä oltu hetkeen irroitettu.
Silmämääräisesti kanavat olivat todella roskaiset ja pölyiset. Kanavat ovat osittain
kanttikanavaa, jonka puhdistus on haastavaa.
Laboratoriotilan tuloilmaventtiileissä oli mineraalivillaisia ääniloukkuja, joista voi
kulkeutua sisätiloihin kuituja.
Kuva 9.4; Lähikuva laboratoriotilan
tuloilman pääte-elimen sisältä.

Kanavista otettiin yksittäinen kuitunäyte, kanavien likaisuuden vuoksi useamman
näytteen ottoa ei pidetty tarpeellisena. Näyte otettiin Hoitohuoneen 4
tuloilmakanavasta. Näytteessä esiintyi 9,5 kuitua/cm3. (Liite 3, MK2017-069)
Ilmanvaihdon
tuloilmapuolelta
otettiin
myös
yksittäinen
mikrobinäyte
hoitohuoneen 3 tuloilmakanavasta. Näytteen tulos on tavanomainen. (Liite 4;
PI2017-030)
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Kuvat 9.5, 9.6; Tuloilmakanavissa on runsaasti pölyä ja roskaa. Osa kanavista
on ns. kanttikanavia, jotka on haastavia puhdistaa.

Kuvat 9.7; Tuloilmaventtiilien
takana on myös runsaasti näkyvää
roskaa. Ilmanvaihto levittää
epäpuhtaudet oleskeluvyöhykkeelle
ja eri tiloihin tehokkaasti.

10 Jäähdytysjärjestelmät
Tiloja on osittain koneellisesti jäähdytetty. Lääkäreiden hoitohuoneissa on
huonekohtaisia
jäähdytyslaitteita,
ja
laboratoriotiloissa
on
oma
jäähdytysjärjestelmänsä. Jäähdytysjärjestelmiin kondensoituu usein kosteutta ja
syntyy näin ollen herkästi mikrobikasvua. Laitteistossa on oma karkeasuodatin,
joka oli tutkimushetkellä puhdistettu. Pölyä ja epäpuhtautta kertyy kuitenkin
myös suodattimen taakse ja tuuletinlapoihin jne. jotka usein jätetään
puhdistamatta. Usein järjestelmä on osan vuodesta pois päältä, mikä edesauttaa
ongelmien
syntymistä.
Jäähdytysjärjestelmä
myös
levittää
ongelmat
ilmanvaihtojärjestelmän tavoin useisiin eri tiloihin. Laboratorion jäähdytyslaitteen
pääte-elimeltä otettiin mikrobinäyte. Näytteessä esiintyi poikkeava määrä
mikrobeja ja myös kosteusvaurioon viittaavia indikaattorilajeja. (Liite 4;
PI2017-030)
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Kuva 10.1; Jäähdyttimen lavat ovat
näkyvästi likaiset, pyyhkimisen jäljet
näkyvät selvästi.

Kuva 10.2; Jäähdyttimessä näkyvää
likaa ja pölyä.

11 Rakenneavaukset ja materiaalinäytteet syyskuu 2017
Tutkimuksia jatkettiin kohteessa 6.9.2017. Rakenneavaukset kohteessa toteutti
tilaajan paikalle sopima ulkopuolinen timanttiporaaja. (Joen timanttityö) Kaikki
avaukset tehtiin ulkoapäin.
Rakenneavauksissa todettiin sokkelirakenteen olevan styrox eristetty. Styrox levy
(50 mm) ei ole erityisen herkkä mikrobivaurioitumaan, ja ulkoseinän
mineraalivillaeristetty alaosa on pääsääntöisesti ulkopuolisen maanpinnan
yläpuolella. Etupihan puolella (parkkialueen puoli), ulkoseinän eristetila on
lähimpänä maanpintaa, jolloin mm. ulkoseinää vasten kasaantuvat lumet ym.
pintavedet voivat kastella myös seinän eristeitä.

Kuva 11.1; Perustuksissa on n.
120mm betonikuoren takana 50mm
styrox-eriste.
Ulkoseinä on villaeristetty. Tiiliulkokuori on paikoin kiinni villakerroksessa ja mm.
laastipurseet ym. ovat villassa kiinni. Tällöin tiilivuorauksen kastuessa, myös
eristekerros voi kastua ja siten mikrobivaurioitua. Märkä eriste ei myöskään eristä
kuten kuiva, mikä voi aiheuttaa mittavaa energiahukkaa. Ulkoseinän ja sokkelin
rajassa, villaeristeen ala- ja sisäpinnassa on muovi estämässä kosteuden nousua.
Muovi kääntyy villan alareunan alta sisemmän tiilikuoren ulkopintaa vasten.
Paikoin muovi nousi myös hieman lattianrajaa korkeammalle.
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Kuva 11.2; Ulkoseinän villan takana
on muovikalvo joka toimii
kosteuskatkona perustusten ja US
eristeen välissä.

Kuva 11.3; Paikoin muovikalvo nousi
korkeammalle. Kuvassa näkyy
runkotolppa. Puurungossa ei havaittu
kosteutta tai lahovaurioita.

Ulkoseinän tiilivuoraukseen tehtiin useita rakenneavauksia. Avauksia tehtiin eri
korkeudelle seinään ja eri puolille terveysaseman siipeä, jotta saatiin kattava
otanta seinän kunnosta. Materiaalinäytteet kuitenkin kertovat eristeen kunnon
paikallisesti ja näytteenottokohdan vieressä voi tilanne olla jo aivan toinen.

Kuva 11.4; Avaus laboratorion
ulkoseinässä, n. 1600 mm
maanpinnan yläpuolella. Näyte
mikrobivaurioitunut.

Kuva 11.5; Avaus B2 sisäänkäynnin
vasemmalla puolella. Maanpinta hyvin
lähellä ulkoseinän eristetasoa. Näyte
mikrobivaurioitunut.

Materiaalinäytteistä lähes kaikissa on viite vauriosta. Näytteissä esiintyy useita
kosteusvaurioon
viittaavia
indikaattorilajeja,
mutta
myös
tavanomaisia
ulkoilmalajistoja, jotka kuitenkin kasvavana määränä rakenteessa ovat viite
mikrobivauriosta. ( Liite 5; RM2017-910) Ainoastaan jalkahoitajan huoneen
ulkoseinästä otetun näytteen tulosta voidaan pitää tavanomaisena. Kaikki
ulkoseinärakenteet ovat rakenteensa vuoksi riskirakenteita.
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Tarkkailuhuoneen 7 ikkunan alta tehdyssä avauksessa paljastui kartanokimalaisen
pesä eristekerroksessa.

Kuva 11.6; Eriste on paikoin kiinni
ulkovuoraustiilessä.

Kuva 11.7; Kartanokimalaisen pesä
eristekerroksessa.

Suositeltavaa on, että rakenteet korjataan erillisen korjaussuunnitelman
mukaisesti siten, että vaurio ei voi enää uusiutua. Tämä tarkoittaa rakenteen
muuttamista nykyisestä.

12 Muuta
Tiloihin tutustuttaessa (12.3.2017) tiloja käytiin samalla läpi suuntaa antavalla
VOC-mittarilla, joka mittaa tilojen kokonais-VOC pitoisuutta reaaliajassa.
Poikkeavaa ei todettu, myöskään aistinvaraisesti tiloissa ei havaittu poikkeavia
hajuja tms.
Väliovien päällä on siirtoilmasäleiköt, joissa on ääniloukkuna käytetty
mineraalivillalevyä. Näistä irtoaa tiloihin villakuituja, jotka erittäin herkästi voivat
aiheuttaa käyttäjille ärsytysoireiluja. Villat tulee poistaa ja puhdistaa
siirtoilmasäleiköt imuroimalla. Kiinteistön hoitajan kertoman mukaan nämä on
poistettu ennen tutkimuskäyntiä 25.4.2017.

Kuvat 12.1 ja 12.2; väliovien päällä on siirtoilmasäleiköt, joissa
ääneneristeenä käytetty mineraalivillaa.
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Kohteessa on aiemmin ollut tasakatto ja uuden katon rakentamisen myötä
kattoikkunat
on
pois
käytöstä.
Alaslaskettuja
sisäkattoja
avattiin
pistokoeluontoisesti ja jalkahoitajan huoneen viereisellä käytävällä kattoikkunan
ympärillä todettiin vanhoja vuotojälkiä ja betonipinnalle muodostunutta
mikrobikasvua, ns. betonihärmää. Näkyvät vauriot tulee puhdistaa mekaanisesti.
Työn aikana tulee kiinnittää erityisesti huomiota suojaukseen ja pölynhallintaan
sekä
myös
työntekijän
henkilökohtaiseen
suojaukseen.
Työ
on
ns.
kosteusvauriokorjaustyötä.
Kuva 12.3; Jalkahoitajan huoneen
viereisen käytävän kattoikkunan juuri
on kastunut ja pinnalle on
muodostunut mikrobivaurio.

Ilmanvaihto tiloissa on kerrotun mukaan mitattu ja säädetty, eli tulo- ja
poistoilmamäärät on tarkistettu. Tiloissa tulee mitata myös sisä- ja ulkoilman
paine-erot pidempiaikaisena mittauksena (1-2 viikkoa), jotta iv:n vaihtelut,
viikonloppu ym. muutokset saadaan mittaukseen mukaan. Kiinteistönomistajan
on huolehdittava, etteivät tilat ole voimakkaasti alipaineiset ulkoilmaan nähden.
Puukarmiset ikkunat ovat paikoin huonossa kunnossa ja ikkunakitit ovat tippuneet
pitkiltä matkoilta irti. Puukarmit kaipaavat huoltoa.

Kuva 12.4; Ikkunoiden puukarmit
ovat paikoin todella huonossa
kunnossa.
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Kuva 12.5; Ikkunakitti puuttuu
pitkältä matkalta.
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ANALYYSIVASTAUS N:0 130817SS, ILMANÄYTTEET
Tilaaja: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Tutkimuskohde: Heinäveden terveysasema
Näytteenottaja: Jenni Ylikotila
Näytteenottopäivä: 29.3.2017
Näytteet vastaanotettu laboratorioon: 30.3.2017

1. Näytteenotto
Ilmanäytteet on otettu tilaajan toimesta kuusi-vaihe-impaktorilla suoraan seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (tryptoni-hiiva-uute)-agar (bakteerit, aktinobakteerit). Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Näytteenottopäivänä ulkoilman lämpötila oli 1,8 °C ja ilman suhteellinen kosteus 38 %. Maanpinta oli
jäässä ja maassa oli paikoin lumipeite. Lumettomana aikana, mikäli maanpinta ei ole jäässä mittauspäivänä, ilmanäytteiden tuloksia verrataan ulkoilmanäytteeseen. Laboratorio ei tulkitse lumettomana
aikana otettuja näytteitä mikäli vertailunäytettä ei ole otettu.

2. Analysointi
Laboratoriossa näytteet on analysoitu Andersen-ilmanäytteen (ILMA) menetelmäohjeen mukaisesti
(Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2009). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa
+25 °C:ssa. Kasvatusajat ovat olleet 7 vrk (sienet, kokonaisbakteerit) ja 14 vrk (aktinobakteerit). Kasvatus perustuu Asumisterveysoppaassa 2009 ja Asumisterveysohjeessa 2003 annettuihin ohjeisiin.
Inkubointi on katsottu alkavaksi näytteenottopäivästä. Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja
sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla.

3. Tulosten tulkinta
Sisäilmanäytteissä voi esiintyä tavanomaisesti yksittäisinä pesäkkeinä lähes mitä tahansa home- tai
hiivasientä. Kuitenkin Stachybotrys-, Fusarium- ja Chaetomium-sienten kohdalla yksittäisenkin pesäkkeen esiintymistä ilmanäytteessä voidaan pitää tavanomaisesta poikkeavana. Epätavanomaista
on talvella (maa jäässä, lumipeite) myös jonkun muun kuin Penicillium-suvun sienen esiintyminen
valtasukuna. (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2009, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, 2016).
Asunnot, päiväkodit, palveluasunnot ja muut vastaavat tilat. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003), Asumisterveysoppaan (2009) ja Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Osa IV, 2016) mukaan talviaikaan otettujen asuntojen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on sekä mallas- että DG18-agarilla <100 pmy/m3. Tämäkin tulos voi viitata mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioindikaattoreita.
Sieni-itiöpitoisuus 100-500 pmy/m3 on poikkeavan suuri talviaikana. Jos tällöin myös mikrobisuvusto
on poikkeava, voi tulos viitata epätavanomaiseen mikrobikasvustoon tutkitussa tilassa. Taajamassa
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sieni-itiöpitoisuus yli 500 pmy/m3 viittaa mikrobikasvustoon. Suuri bakteeripitoisuus (yli 4500 pmy/m3)
viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon.
Tuloksia tulkittaessa on huomioitava sienilajisto ja aktinobakteerien esiintyminen. Kosteusvaurioindikaattorimikrobien pitoisuus on laboratoriomme kokemuksen mukaan asunnoissa talvisin tavallisesti
<10 pmy/m3. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavallista. Mikäli kosteusvauriomikrobien yhteispitoisuus eri kasvatusalustoilla on >10 pmy/m3, viittaa tulos laboratoriomme mukaan epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikäli näytteessä esiintyy kolmea tai useampaa erilaista
kosteusvauriomikrobia, on kyseessä epätavanomainen mikrobilajisto. Myös tämä voi viitata epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Kosteusvaurioindikaattoreiksi luetaan laboratoriossamme Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Osa IV) mainitut indikaattorimikrobit.
Toimistot. Työterveyslaitoksen mukaan toimistotiloissa sieni-itiöpitoisuus >50 pmy/m3 mallas- ja/tai
DG-18-agarilla, aktinobakteeripitoisuus >5 pmy/m3 THG-agarilla ja bakteeripitoisuus >600 pmy/m3
THG-agarilla viittaavat talvella sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikäli näytteessä
esiintyy kolmea tai useampaa erilaista kosteusvauriomikrobilajia, on kyseessä laboratoriomme näkemyksen mukaan epätavanomainen mikrobilajisto. Myös tämä voi viitata epätavanomaiseen mikrobilähteeseen.
Koulut. Koulurakennusten sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m3. Vaurioituneissa tiloissa
pitoisuudet ovat talvisin usein 50-500 pmy/m3. Koulujen tulokset tulee tulkita Kansanterveyslaitoksen
julkaisun C2/2008 mukaan; Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Opas ongelmien selvittämiseen, 2007. Laboratorio ei tulkitse koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tuloksia kuin poikkeustapauksissa.

4. Tulokset ja tulosten tarkastelu
Ilmanäytteiden mittauspaikat, mittausolosuhteet (ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus rh-%) ja mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Tulokset on esitetty pesäkkeitä muodostavina yksikköinä
kuutiometrissä ilmaa (pmy/m3). Andersen-ilmanäyte-menetelmän määritysraja on 2 pmy/m3. Tulokset
koskevat vain tutkittuja näytteitä.
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Taulukko 1. Ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet ja näytteissä esiintyneet sienisuvut ja/tai -lajit.
Näyte 1. Tarkkailuhuone 7 / lt 23,1°C, rh-% 11,9
2 % mallasagar
DG-18 agar
THG-agar
Tulkinta
Penicillium
4 Aktinobakteerit
<2 ei poikkeavaa
steriilit
4 Muut bakteerit
110
Cladosporium
4
Sieni-itiöt yhteensä
<2 Sieni-itiöt yhteensä 12 Bakteerit yhteensä 110
Näyte 2. Mielenterveysneuvola / lt 22,9°C, rh-% 13,7
2 % mallasagar
DG-18 agar
THG-agar
Tulkinta
Paecilomyces*
4 Penicillium
11 Aktinobakteerit
<2 ei poikkeavaa
hiivat, vaaleat
7 hiivat, vaaleat
4 Muut bakteerit
67
steriilit
4 steriilit
4
Sieni-itiöt yhteensä
15 Sieni-itiöt yhteensä 19 Bakteerit yhteensä 67
Näyte 3. Sairaanhoitajan vast.otto / lt 21,3°C, rh-% 11,5
2 % mallasagar
DG-18 agar
THG-agar
Tulkinta
Penicillium
4 Aktinobakteerit
<2 ei poikkeavaa
Muut bakteerit
18
Sieni-itiöt yhteensä
<2 Sieni-itiöt yhteensä 4 Bakteerit yhteensä 18
Näyte 4. Ulkoilmanäyte
2 % mallasagar
DG-18 agar
THG-agar
steriilit
6
Aktinobakteerit
<2
hiivat, vaaleat
6
Muut bakteerit
12
Sieni-itiöt yhteensä
12 Sieni-itiöt yhteensä <2 Bakteerit yhteensä 12
<2 = alle määritysrajan 2 pmy/m3, kasvustoa ei esiintynyt
* = kosteusvaurioon viittaava mikrobi
steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä
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Jenni Ylikotila
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TULOSRAPORTTI
KOHDE:
P32551
NÄYTTEET:
Laskeumapölynäytteet on ottanut Jenni Ylikotila, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 9.5.2017. Näytteet on
vastaanotettu laboratorioon 10.5.2017.

ANALYYSIT:
14 vuorokauden ajalta kerättyä laskeumapölyä oli kerätty pinta-alaltaan 100 cm² suuruisilta näytteenottoalueilta
steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla sivellen. Näyte oli viljelty suoraan kolmelle elatusalustalle:
mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustat sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG)
bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25°C 7 vrk (homeet ja hiivat, kokonaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet),
minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku- tai lajitasolle.

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/näytteenottoalue

TULOKSEN TULKINTA:
Muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia tai tulkintaohjeita, joten tuloksista
ei ole tehty tulosyhteenvetoa.

Kuopiossa, 23.5.2017
Marja Hänninen
Mikrobioni Oy

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680
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ANALYYSITULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.
Lyhenteiden selitykset:
T = malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla
yksittäisenäkin pesäkkeenä nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen.
* = kosteusvaurioindikaattori, ko. mikrobien osalta on suluissa esitetty myös näytteessä todettu pesäkemäärä.
Elinkykyisten mikrobien määrä:
<mr = alle määritysrajan
+ = (1-19 pmy/100 cm²)
++ = (20-49 pmy/100 cm²)
+++ = (50-200 pmy/100 cm²)
++++ = (> 200 pmy/100 cm²)

Näyte: 1, Vastaanotto (tutkimustunnus: PI170223)
M2
DG18
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²)
Kokonaismäärä
<mr
<mr

Näyte: 2, Hoitohuone 2 (tutkimustunnus: PI170224)
M2
DG18
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²)
Kokonaismäärä
+
+
steriilit
+
+
Cladosporium sp.
+
*Geomyces sp.
+(1)
hiivat
+
+
Penicillium sp.
+
*Sphaeropsidales ryhmä
+(1)

Näyte: 4, Jalkahoitajan huone (tutkimustunnus: PI170225)
M2
DG18
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²)
Kokonaismäärä
+
+
Cladosporium sp.
+
steriilit
+
+
*Sphaeropsidales ryhmä
+(1)

BAKTEERIT
Kokonaismäärä
muut bakteerit
*sädesienet

THG
(pmy/100 cm²)
+++
+++
<mr

BAKTEERIT
Kokonaismäärä
muut bakteerit
*sädesienet

THG
(pmy/100 cm²)
++++
++++
+(2)

BAKTEERIT
Kokonaismäärä
muut bakteerit
*sädesienet

THG
(pmy/100 cm²)
+++
+++
<mr
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VIITTEET:
Salonen, Lappalainen, Lindroos, Harju, Reijula. Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office
environments in a subarctic climate. Atmospheric Environment. 2007:41;6797-6807.
Salonen, H., ym. 2011. Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere.
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Jenni Ylikotila
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Microkatu 1
70210 Kuopio

TULOSRAPORTTI
KOHDE:
P32551
NÄYTTEENOTTAJA:
Näytteet on ottanut Jenni Ylikotila, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 9.5.2017 ja ne on vastaanotettu
laboratorioon 10.5.2017.
ANALYYSIT:
Näytteet on otettu geeliteipille pinnoille laskeutuneesta pölystä sekä ilmanvaihtokanavien ja/tai –laitteiden pinnoilla
olevasta pölystä. Laboratoriossa näytteistä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 20 µm (mikrometriä) pituiset
teolliset mineraalikuidut.
MITTAUSEPÄVARMUUS:
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on 26 %.
TULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.
NÄYTE

LASKEUMA-AIKA KUITUA/CM² MUITA HUOMIOITA

LAB. TUNNUS

1 Vastaanotto

14vrk

0.1

MK170274

2 Hoitohuone 4

14vrk

0.1

MK170275

9.5

MK170276

0.3

MK170277

3 Hoitohuone 4. IV
4 Jalkahoitajan huone

14vrk

TULKINTA:
Asumisterveysasetuksen mukaan teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylaskeumassa on
0,2 kuitua/cm² (Asumisterveysasetus 2015). Työterveyslaitoksen ohjearvo teollisille mineraalikuiduille on
toimistojen kahden viikon pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm² (Salonen ym. 2011). Mikäli ohjearvo ylittyy, on
tarpeen selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseen.
Työterveyslaitoksen tutkimusaineistossa sisäilmasto-ongelmarakennuksissa tuloilmakanavista mitattujen teollisten
mineraalikuitujen mediaanipitoisuudet ovat olleet 9,6 kuitua/cm² ja aritmeettinen keskiarvo 28,1 kuitua/cm².
(Salonen ym. 2011).
MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 0,1 kuitua /cm².

Kuopiossa, 12.5.2017
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Mika Lindh
Mikrobioni Oy
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 III Asumisterveysasetus § 14-19. Valvira ohje 8/2016.
Salonen H. ym. Toimiston sisäilman tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere 2011.
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Jenni Ylikotila
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Microkatu 1
70210 Kuopio

TULOSRAPORTTI
KOHDE:
P32551
NÄYTTEET:
IV-kanavapölynäytteet on ottanut Jenni Ylikotila, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 9.5.2017. Näytteet on
vastaanotettu laboratorioon 10.5.2017.

ANALYYSIT:
Näytteet oli otettu noin 100 cm² näytteenottoalueelta steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla
sivellen. Näyte oli viljelty suoraan kolmelle elatusalustalle; mallasuute- (M2), ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)
sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG) bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25°C 7 vrk (homeet ja hiivat,
kokonaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet), minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet
tunnistettiin suku- tai lajitasolle.

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/näytteenottoalue

TULOKSEN TULKINTA:
IV-kanavapölyjen mikrobimäärille ei ole julkaistuja tulkintaohjeita, joten tuloksista ei ole siten tehty tarkempaa
tulostarkastelua.

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680
Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

Sivu 1/2

raportti PI2017-030

ANALYYSITULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.
Lyhenteiden selitykset:
T = malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla
yksittäisenäkin pesäkkeenä nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen.
<mr = alle määritysrajan
* = kosteusvaurioindikaattori

Näyte: 3, Hoitohuone 3 (tutkimustunnus: PI170226)
M2
DG18
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²)
Kokonaispitoisuus
1
<mr
Aureobasidium sp.
1

Näyte: 5, Laboratorio. jäähdytys (tutkimustunnus: PI170227)
M2
DG18
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²)
Kokonaispitoisuus
79
103
Penicillium sp.
51
54
Cladosporium sp.
4
39
Aspergillus sp.
7
*Aspergillus sydowii
4
6
Aureobasidium sp.
6
1
steriilit
4
1
Mucor sp.
2
1
*Aspergillus ochraceus
1
*Chaetomium sp.
1

BAKTEERIT
Kokonaismäärä

THG
(pmy/100 cm²)
<mr

BAKTEERIT
Kokonaispitoisuus
muut bakteerit
*sädesienet

THG
(pmy/100 cm²)
68
58
10

Kuopiossa, 23.5.2017
Marja Hänninen
Mikrobioni Oy

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680
Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

Sivu 2/2

raportti RM2017-910

Jenni Ylikotila
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Microkatu 1
70210 Kuopio

TULOSRAPORTTI
KOHDE:
P32551
NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Jenni Ylikotila, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 6.9.2017. Näytteet on
vastaanotettu laboratorioon 7.9.2017 ja viljelty 7.9.2017.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). 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. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

TULOKSEN TULKINTA:
Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa.

tulkinta
ei mikrobikasvua
materiaalissa

tulos elatusalustalla
- sienten pesäkemäärä: + JA
- bakteerien pesäkemäärä: + JA
- korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet)

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: ++ TAI
- vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) TAI
- bakteerien pesäkemäärä: +++

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: +++ TAI
- sädesienipesäkemäärä: +++

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.
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MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. 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 mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa
Näyte:

Tulosyhteenveto:

Johtopäätös:

1, Mineraalivilla, Hoivakodin puoleinen

paljon homeita, vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

paljon homeita, bakteereissa paljon

selvä mikrobikasvu materiaalissa

sivu. hoitohuone 4 kohdalta. US alaosa

2, Mineraalivilla, Laboratorion US

sädesieniä
3, Mineraalivilla, Sisäpiha. jalkahoitajan

vähän homeita ja bakteereita,

huoneen kohta. US alaosa

indikaattorimikrobeita vain yksittäiset

ei mikrobikasvua materiaalissa

pesäkkeet
4, Mineraalivilla, Sisäpihan puoli.

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

tarkkailuhuoneen US

Vähän bakteereita

5, Mineraalivilla, Sisäpiha. pukuhuonetilan kohtalaisesti homeita,
US alaosa

selvä mikrobikasvu materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

indikaattorimikrobia. Vähän bakteereita
(kts. lisätiedot)

6, Mineraalivila, B2-sisääntulon vas puoli.

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

US alaosa

Bakteereissa paljon sädesieniä

7, Mineraalivilla, Mielenterveysneuvolan

kohtalaisesti homeita,

US. invapysäköinnin luona

indikaattorimikrobeita. Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Lisätietoja:
Näytteen 5 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosyhteenvetoon
Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

ja

johtopäätökseen.

Kuopiossa, 21.9.2017
Marja Hänninen
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ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä
M2 ja DG18 (sienet)
THG (sädesienet)
+
alle 30
alle 20
++
30-49
---+++
50 tai yli
20 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi,
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: 1, Mineraalivilla, Hoivakodin puoleinen
RM174569)
M2
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+
Cladosporium sp.
+
Verticicladium sp.
+

THG (muut bakteerit)
alle 75
---75 tai yli
joka leviää maljalla nopeasti

sivu. hoitohuone 4 kohdalta. US alaosa (tutkimustunnus:
DG18
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+++

BAKTEERIT
Kokonaismäärä
muut bakteerit
*sädesienet

Näyte: 2, Mineraalivilla, Laboratorion US (tutkimustunnus: RM174570)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
++
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
++
+
muut bakteerit
Cladosporium sp.
+++
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+(YK)
+++(T)

Näyte: 3, Mineraalivilla, Sisäpiha. jalkahoitajan huoneen kohta. US alaosa (tutkimustunnus: RM174571)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
+
Cladosporium sp.
+
muut bakteerit
+(YK)
steriilit
+
*sädesienet
+(1)
Penicillium sp.
+
+
*Aspergillus fumigatus
+(1)
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Näyte: 4, Mineraalivilla, Sisäpihan puoli. tarkkailuhuoneen US (tutkimustunnus: RM174572)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
muut bakteerit
*Aspergillus ochraceus
+(1)
*sädesienet
*Eurotium sp.
+++(T)
Cladosporium sp.

Näyte: 5, Mineraalivilla, Sisäpiha. pukuhuonetilan US alaosa (tutkimustunnus: RM174573)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+++
Kokonaismäärä
Cladosporium sp.
+
++
muut bakteerit
Penicillium sp.
+
+
*sädesienet
*Ulocladium sp.
+(3)
+(1)
steriilit
+
hiivat
+

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos DG18-alustalla voi olla ++ (< 50 pmy/alusta).

Näyte: 6, Mineraalivila, B2-sisääntulon vas puoli. US alaosa (tutkimustunnus: RM174574)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
Cladosporium sp.
+
muut bakteerit
*Aspergillus versicolor
+(5)
*sädesienet
Penicillium sp.
+++
+++

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+
+++(T)

Näyte: 7, Mineraalivilla, Mielenterveysneuvolan US. invapysäköinnin luona (tutkimustunnus: RM174575)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+
++
Kokonaismäärä
+
Cladosporium sp.
+
muut bakteerit
+(YK)
Penicillium sp.
+
+
*sädesienet
<mr
*Wallemia sp.
+(2)
*Aspergillusryhmä Restricti
+(1)
steriilit
+
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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.
Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien
käyttö
rakennusmateriaalinäytteiden
mikrobipitoisuuksien
ja
mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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