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Monitoimitalo
1

Tilaaja
Heinäveden kunta
Markku Venäläinen; rakennustarkastaja
Kermanrannantie 7
79700 Heinävesi
markku.venalainen@heinavesi.fi
0407033605

1.1 Kohdetiedot
Monitoimitalo
Kenttätie 6
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
Monitoimitalon korjaus ja tilamuutokset ovat ajankohtaisia ja rakenteiden kuntoa
on haluttu selvittää rakennusmateriaalinäytteillä.
Kohteesta on tehty kesällä 2015 Karelia- Ammattikoulussa Petja Venäläisen
toimesta kuntoarvioraportti.
Rakenneavauksia ulkoseinä- ja, joita tehtiin 6.9.2017. Rakenneavaukset
kohteessa toteutti tilaajan paikalle sopima ulkopuolinen timanttiporaaja. (Joen
timanttityö) Kaikki avaukset tehtiin ulkoapäin.
Tutkimushetkellä tilat olivat normaalikäytössä.
2

Yhteenveto, johtopäätös, toimenpide-ehdotukset ja näytteiden määrät
Rakennuksen ulkoseinä- ja sokkelirakenteet ovat herkästi mikrobivaurioituneita
riskirakenteita. Materiaalimikrobinäytteillä todettiin mittavia mikrobivaurioita sekä
ulkoseinien, että sokkeleiden eristekerroksissa. Vuotoilmareittien kautta sisälle
kulkeutuessaan mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet voivat heikentää
sisäilman laatua ja aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Ongelma pahenee, jos tilat
ovat voimakkaasti alipaineiset ulkoilmaan nähden.
Otetut materiaalinäytteet on merkattu pohjakuvaan, Kuva 2.1.
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Rakennuksen vesikatto on aiemmin jo todettu korjaustarpeessa olevaksi. Myös
ikkunoissa on korjaus-/uusimistarvetta. Talotekniikka alkaa olla käyttöikänsä
päässä.
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.

= Materiaalinäyte sokkelista
= Materiaalinäyte seinästä

Kuva 2.1; Rakenneavaukset ja näytteenottopaikat
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Kohdekuvaus
Rakennus on 1982 rakennettu puurunkoinen, loiva harjakattoinen ja tiiliverhottu
talo. Puurungon sisäpuolella on kalkkihiekkatiilimuurattu seinä. Rakennus sijaitsee
rinteen päällä ja pintavedet ohjautuvat pääsääntöisesti hyvin pois rakennuksen
vierustoilta. Pinta-ala on n. 2400 m2 .
Tilojen pintoja on uusittu tarpeen
koneellinen tulo-poisto-järjestelmä.

4

mukaan.

Ilmanvaihto

on

alkuperäinen

Rakennetekniset tutkimukset

4.1 Perustukset ja sokkelirakenteet
-

Lattian korko on hyvin lähellä ulkopuolista maanpintaa ja tällöin alaohjauspuu voi
olla maanpinnan tasalla tai jopa sen alapuolella, eli kyseessä on ns. valesokkeli.
Paikoin sokkelin ulkopinta on silminnähden märkä ja jopa sammaloitunut, mikä
kertoo kosteusrasituksesta.
Kuva 4.1.1; Lattiapinta on vain
hiukan maanpintaa ylempänä.
Lumi ja muu ulkopuolinen kosteus
kastelee sokkelipintaa, jossa
näkyy paikoin runsaasti
kosteuden aiheuttamia vaurioita.

-

Pihan muoto on rakennuksen ympärillä tasainen tai jopa viettää rakennusta kohti.
Vesi ei ohjaudu poispäin rakennuksesta. Rakennuksen reunustalla kasvaa paikoin
sammalta ja muuta kasvustoa.

-

Sokkelissa on halkeamia ja siitä on paikoin lohjennut palasia.

-

Sokkelirakenteet todettiin rakenneavauksilla mineraalivillaeristeisiksi ja siten ne
ovat hyvin vaurioherkkiä. Ulkopuolinen kosteuskuorma lisää perustusten
vaurioriskiä.

-

Valesokkelirakenteisiin tehtiin rakenneavauksia ulkokautta, ja sokkelin eristeestä
otettiin materiaalinäytteitä. Sokkelieriste ylettyy maanpinnan alapuolelle.

-

Salaojien toimivuudesta ei ole tietoa. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan salaojat
on asennettu koko rakennuksen ympäri.
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Kuva 4.1.2; Sokkelin vierusta on
sammaloitunut.

Kuva 4.1.3; Sokkelissa on vaurioita ja
rakoja, joista kosteus pääsee
rakenteeseen. Myös tiilivuorauksen
sauma on auki.

Kuva 4.1.4; Mahdollisesti
lumityökoneen aiheuttamia vaurioita
sokkelissa ja tiilivuorauksen
alareunassa.

-

-

-

Sokkelirakenteesta
otetuista
mikrobinäytteistä
todettiin
tavanomaisesta
poikkeavaa mikrobistoa. (Liite 1; Mikrobioni RM2017-911, näytteet 3, 5, 7, 8,
12, 15, 18 ja 19). Näytteissä esiintyi useita kosteusvaurioon viittaavia lajistoja,
jotka voivat sisätiloihin kulkeutuessaan aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.
Materiaalinäytteet kertovat eristeen kunnon paikallisesti ja näytteenottokohdan
vieressä voi tilanne olla jo aivan toinen. Kaikki sokkelirakenteet ovat rakenteensa
vuoksi riskirakenteita. Sokkelirakenteet ovat mikrobivaurioituneet ja vaativat
mittavaa korjausta, jossa rakenteen vauriot poistetaan ja rakenne muutetaan
sellaiseksi, ettei mikrobivaurioita voi enää uudelleen syntyä. Rakenteet tulee
korjata erilliset korjaussuunnitelman mukaisesti.
Sokkelissa ei havaittu bitumia tai muuta kosteussulkua.
Salaojien toimivuus kannattaa varmistaa ja tarvittaessa rakentaa uusi
salaojajärjestelmä. Samassa yhteydessä tulee tehdä sadevesijärjestelmä sekä
ulkopuoliset veden-, lämmön- sekä routaeristykset.
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4.2 Lattia ja alapohjarakenteet
-

Lattian kosteutta mitattiin pintakosteusmittarilla. Lattiarakenteessa todettiin
hiukan kohonneita kosteuspitoisuuksia lähinnä kosteissa tiloissa, kaivojen
ympärillä. Mitään hälyttävää ei havaittu.
Lattiassa on aulassa ja käytävillä käytetty isoa kivilaattaa, joka on paikoin
halkeillut huomattavasti. Kivilaatan pintakosteus on paikoin kohollaan, mutta se on
tavanomaista.
Kuva 4.2.1; Aulan kivilaatassa on
isoja halkeamia. Lattiarakenne on
voinut painua, mikä on aiheuttanut
rakenteen elämisen.

-

-

Liikuntasalissa on aistittavissa puumateriaaleille tyypillistä hajua, mikä voi viitata
vaurioihin rakenteissa. Salin lattiarakenne on betonivalu (roskavalu), jonka päällä
alapohjarakenteena on ns. puukorokelattia. Lattia on alkuperäisten leikkauskuvien
mukaan eristetty mineraalivillalla betonivalun päältä.
Rakennetta yritettiin tarkastella salin pilarikiinnikkeiden kautta, villaa ei havaittu.
Pilarikiinnikkeissä havaittiin lattiarakenteen alla runsaasti aikojen saatossa
kertynyttä pölyä, roskaa ja mm. puunlastuja jotka myös voi toimia kasvualustana
mikrobeille. Puurakenteissa oli havaittavissa kosteuden aiheuttamaa tummumaa.
Kiinnikepaikoista oli aistittavissa poikkeava mikrobiperäinen haju.

Kuva 4.2.2; Liikuntasalin
pilarikiinnikkeitten kautta todettiin
lattian alla runsaasti pölyä ja muuta
epäpuhtautta.
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Kuva 4.2.3; Liikuntasalin lattian alla
on mm. puulastuja, jotka voivat
herkästi mikrobivaurioitua.
Metallikiinnikkeissä on kosteuden
aiheuttamia ruostejälkiä.

-

Rakenne voi olla altis mikrobivaurioille, kun sisätiloista rakenteeseen kulkeutuva
lämmin ilma ja kosteuskuorma tiivistyy eristeen alapinnassa kylmään betonivalun
pintaan.
Lattian alla olevat epäpuhtauden ja mm. mineraalivillakuidut kulkeutuvat tilaa
käytettäessä herkästi sisätiloihin kun joustolattia pumppaa ilmaa lattian alta
sisälle.
Roskavalun betonipinta on leikkauskuvan mukaan käsitelty bitumilla. Bitumi voi
rakentamisajankohta huomioiden sisältää haitta-aineita, (asbesti, PAH-yhdisteet).
Salin lattiaan ei tehty suuria avauksia, ettei tilan käyttö hankaloidu.

Kuva 4.2.4; Alkuperäisen
leikkauskuvan mukaan lattia on
eristetty sisäpuolelta mineraalivillalla.
Bitumisivelyt voivat sisältää haittaaineita.
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4.3 Ulkoseinärakenteet
-

Ulkoseinärakenne on tiili-/villa-/tiilirakenne, joka voi mikrobivaurioitua herkästi
mm. viistosateen ym. ulkopuolisen kosteusrasituksen vaikutuksesta. Räystäätön
kattorakenne pahentaa osaltaan tilannetta.

-

Usein seinän yläosassa kosteuskuorma on suurempi, koska tuulenpaine nostaa
kosteuden seinäpintaa pitkin rakenteen yläosiin. Tiilen pintaan kasvava jäkälä voi
viitata kosteuteen rakenteessa.

-

Tiilivuorauksessa on paikoin mittavia halkeamia rakenteen elämisestä johtuen,
myös pakkasrapautumaa on havaittavissa. Pakkasrapautumaa voi syntyä, kun tiili
kastuu ja pakkasten tullessa jäätyy, mikä lohkaisee tiilen pinnasta paloja pois.
Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita myös ohikulkijoille.

Kuvat 4.3.1 ja 4.3.2; Tiiliseinässä on
runsaasti jäkäläkasvua.

-

Liikuntasalin ikkunoiden päällä olevat puuritilät ovat huonossa kunnossa ja paikoin
lähes tippuneet irti. Ne voivat olla vaaraksi ulkona liikkuville.
Kuva 4.3.3; Liikuntasalin ikkunoiden
päällä olevat puuritilät ovat
tippumisvaarassa. Ne tulee korjata.
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Ulkoseinän tiilen ja villan välissä ei ole tuuletusväliä, alkuperäisissä leikkauskuvissa
sitä ei ole edes suunniteltu. Villa on kiinni tiiliulkokuoressa. Tiilivuorauksen
kastuessa myös villaeriste kastuu. Märkä eriste ei eristä kuten kuiva, ja voi
aiheuttaa mittavaa energiahukkaa lämmityskuluissa.

Kuvat 4.3.4 ja 4.3.5; Tiiliseinärakenteessa ei
ole suunniteltu tai toteutettu tuuletusrakoa.

-

Ulkoseinärakenteisiin tehtiin rakenneavauksia rakennuksen eri julkisivuille.
Seinärakenteesta otettiin materiaalinäytteitä.

-

Lähes kaikki ulkoseinistä otetut näytteet ovat mikrobivaurioituneet. Näytteissä
todetut lajistot ovat kosteusvaurioindikaattorilajeja. Tiilirakenteiden halkeamista ja
tiilisaumoista epäpuhtaudet villaeristeessä voivat kulkeutua sisätiloihin aiheuttaen
tilojen käyttäjille oireilua. (Liite 1; Mikrobioni RM2017-911)

-

Materiaalinäytteet kertovat eristeen kunnon paikallisesti ja näytteenottokohdan
vieressä voi tilanne olla jo aivan toinen. Kaikki ulkoseinärakenteet ovat
rakenteensa vuoksi riskirakenteita, vaikka mikrobivaurioita ei näytteillä joka
kohdassa todennettu. Rakenteet tulee korjata erillisen korjaussuunnitelman
mukaisesti.

4.4 Ikkunat
-

Puukarmisten ikkunoiden maali oli rapistunut ja karmit ovat paikoin huonossa
kunnossa. Karmeille tulee tehdä huoltomaalaus ja tarvittaessa puulistoja tulee
uusia. Samalla tarkastaa ikkunoiden tiivisteiden kunto. Vaihtoehtoisesti ikkunat voi
uusia.

-

Ikkunapellitykset ovat paikoin vääntyneet ja ne viettävät rakenteeseen päin.
Pellitykset tulee uusia.
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Kuva 4.4.1; Ikkunapellitykset ovat
paikoin vääntyneet ja uusimisen
tarpeessa.

4.5

Yläpohja ja vesikatto
-

Karelia- AMK/Petja Venäläisen kuntoarviossa vesikaton kuntoa on tarkasteltu
mittavammin. Katto on todettu huonokuntoiseksi ja sen korjaaminen
ajankohtaiseksi. Tästä syystä Yläpohjaa/vesikattoa ei tässä tutkimuksessa
tarkastettu.

-

Tasakatto on haasteellinen ja jo nyt paljon paikattu. Rakenteen sisäpuoliset
kattokaivot sekä syöksytorvet lisäävät vaurioitumisriskiä.

-

Petja Venäläinen on myös ottanut mikrobimateriaalinäytteen liikuntasalin
villakatosta, joka on todettu mittauksella märäksi. Näyte on ollut tulokseltaan
tavanomainen. Usein poikkeava mikrobisto ei kasva täysin märässä villassa, vaan
eristeen kuivuessa tilanne muuttuu mikrobeille otollisemmaksi olosuhteeksi. Tämä
selittää ns. puhtaan tuloksen.

-

Liikuntasalin katon villalevyt toimivat kuitulähteenä ja ne tulee poistaa tai
pinnoittaa.
Kuva 4.5.1; Liikuntasalin
villapinnoissa on näkyviä
kosteuden aiheuttamia vaurioita.
Mustat kohdat ulkoseinän ja katon
liittymässä voivat viitata
ilmavuotoon.
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YHTEENVETO LVI-LAITTEISTOSTA
Kaikilla teknisillä laitteilla on rajallinen, teknistaloudellinen käyttöikä. Ylitettyään
tämän iän laitteiden huolto- ja korjauskustannukset kasvavat, laitteiden toiminta
ei enää vastaa vaatimuksia ja rikkoutumisriski kasvaa. Yli 15 vanhojen
kaukolämpölaitteiden kunto ja toimivuus tulee tarkastaa vuosittain. Tyypillinen
”elinaikaodotus” kaukolämpökeskukselle on 20-30 vuotta, joten järjestelmä on
teknistaloudellisen elinkaarensa loppupuolella. Uusimiseen kannattaa varautua.
Teknisen tilan lattiassa on lämpöputkien putkikanaalin monttu jossa on herkästi
mikrobivaurioituvaa rakennusjätettä. Monttu tulee siivota.
Kuva 4.6.1; Teknisen tilan lattiassa
oleva putkikanaali tulee puhdistaa.

Kiinteistössä on valurautaviemärit, joista osa on päivitetty muoviviemäreiksi.
Vesiputket on pinta-asennettuja. Vesikalusteet ovat pääsääntöisesti alkuperäisiä
ja niissä on uusimistarvetta.
Kuva 4.6.2; Osa vesikalusteista on
uusimisen tarpeessa.

IV-järjestelmä
on
kerrotun
mukaan
vastikään
puhdistettu.
Ilmanvaihtojärjestelmän
ikä
huomioiden
järjestelmässä;
kanavissa
tai
konekammioissa voi olla mineraalivillaisia ääniloukkuja ym. kuitupintoja. Myös
IV:n tuloilmaventtiileissä voi tyypillisesti olla villaa. Kaikki kuitulähteet tulee
poistaa. IV-kone ja kanavat ovat vanhoja. Tulevaisuudessa uusimistarpeeseen
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kannattaa jo varautua. Kantikkaat kanavat on erityisen hankalia puhdistaa
kunnolla.
Kuva 4.6.3; Tuloilmanvaihdon
venttiileissä voi olla
mineraalivillapintoja. Mineraalivilla
aiheuttaa tilojen käyttäjille herkästi
ärsytysoireilua.

4.7 Muuta
WC ovien päällä on siirtoilmasäleiköt, joissa on ääniloukkuna käytetty
mineraalivillalevyä. Näistä irtoaa tiloihin villakuituja. Villat tulee poistaa ja
puhdistaa siirtoilmasäleiköt imuroimalla.
Kuva 4.7.1; Siirtoilmasäleiköissä
on mineraalivillaa.
HUOM! Väliseinärakenne on
haljennut.

Sisäpinnoilla on havaittavissa mittavia halkeamia. Halkeamat ovat huomattavia ja
mm. laattapinnat ovat menneet rikki. Todennäköisesti rakenteet ovat aikojen
saatossa eläneet, eikä tilanne enää muutu. Halkeamia kannattaa seurailla;
tuleeko niitä lisää/kasvaako jo olemassa olevat halkeamat.
Kylpyhuonetiloissa rikkinäiset laattapinnat voivat edesauttaa vaurioiden
syntymistä. Tilojen pinnoitteet ovat käyttöikänsä päässä ja vaativat kattavaa
uusimista. Rakentamisajankohta huomioiden mm. sauma- ja kiinnityslaastit
voivat olla asbestipitoisia, mikä tulee selvittää ennen korjaustöitä.
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Kylpyhuonetilojen silikonisaumoissa on havaittavissa tummumia, mikä yleisimmin
viittaa ilmanvaihdon puutteellisuuteen.
Kuva 4.7.2; Laattapinnat ovat
paikoin halki. Halkeamia on sekä
saumoissa, että keskellä laattoja.
Laattoja on myös irronnut.

Kuvat 4.7.3 ja 4.7.4; Saumoissa ja silikoneissa on paikoin huomattavasti tummumaa ja
osa silikonitiivisteistä on rikki. Tummumat viittaa yleisimmin puutteelliseen kosteuden
poistoon ja tuulettumiseen.

5

Tutkimusmenetelmät

5.1 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteistot


Pintakosteudenosoitin GANN Hydrotest LG3, teleskooppipinta-anturi LB71



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.
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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.

5.3 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.
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Materiaalinäytteiden tulokset RM2017-911

Tutkimusraportin saa kopioida ainoastaan kokonaisuutena. Raportin osittainen julkaiseminen
on sallittu ainoastaan FCG Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
Jakelu:

1 kpl Tilaaja,
1 kpl FCG:n arkisto

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

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Jenni Ylikotila
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Microkatu 1
70210 Kuopio

TULOSRAPORTTI
KOHDE:
P33615P001
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, US kassahuone.

vähän homeita ja bakteereita, mutta

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

sisääntulon vas puoli

indikaattorimikrobeita

2, Mineraalivilla, Aulatilan US

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

selvä mikrobikasvu materiaalissa

Vähän bakteereita
3, Mineraalivilla, Aulatilan sokkelieriste

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

selvä mikrobikasvu materiaalissa

Vähän bakteereita
4, Mineraalivilla, Miesten wc. US

kohtalaisesti homeita,

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

indikaattorimikrobia. Vähän bakteereita
(kts. lisätiedot)
5, Mineraalivilla, Tekn. tila sokkelieriste

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

selvä mikrobikasvu materiaalissa

Bakteereissa paljon sädesieniä

6, Mineraalivilla, Varastotila. US

vähän homeita ja bakteereita, mutta

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

indikaattorimikrobeita
7, Mineraalivilla, Tuulikaappitila.

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

sokkelieriste

Vähän bakteereita

8, Mineraalivilla, Salin pääty. uo oik puoli

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

sokkelieriste

Bakteereissa paljon sädesieniä

9, Mineraalivilla, Salin pääty. US

vähän homeita ja bakteereita, mutta

selvä mikrobikasvu materiaalissa

selvä mikrobikasvu materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

indikaattorimikrobeita
10, Mineraalivilla, Salin pitkä sivu.

vähän homeita ja bakteereita, mutta

sokkelieriste

indikaattorimikrobeita

11, Mineraalivilla, Salin pitkä sivu. US

vähän homeita ja bakteereita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

ei mikrobikasvua materiaalissa
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12, Mineraalivilla, telinevarasto.

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

sokkelieriste

Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

13, Mineraalivilla, kokoushuone. US

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

ikkunan alta

Bakteereissa paljon sädesieniä

14, Mineraalivilla, Toimisto. US

vähän homeita, indikaattorimikrobeita vain ei mikrobikasvua materiaalissa

selvä mikrobikasvu materiaalissa

yksittäiset pesäkkeet. Bakteerit alle
määritysrajan
15, Mineraalivilla, Toimisto. sokkelieriste

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

selvä mikrobikasvu materiaalissa

Vähän bakteereita
16, Mineraalivilla, Judosalin takaseinä. US paljon homeita ja bakteereita,

selvä mikrobikasvu materiaalissa

indikaattorimikrobeita
17, Mineraalivilla, Judosalin pitkä sivu. US paljon homeita, bakteereissa paljon
ikk. alta

sädesieniä

18, Mineraalivilla, Judosalin pitkä sivu.

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

sokkelieriste

Bakteereissa paljon sädesieniä

19, Mineraalivilla, Kahvio sokkelieriste

vähän homeita ja bakteereita, mutta

selvä mikrobikasvu materiaalissa

selvä mikrobikasvu materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

indikaattorimikrobeita

Lisätietoja:
Näytteen 4 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosyhteenvetoon
Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

ja

johtopäätökseen.

Kuopiossa, 21.9.2017
Marja Hänninen
Mikrobioni Oy
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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.

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

Näyte: 1, Mineraalivilla, US kassahuone. sisääntulon vas puoli (tutkimustunnus: RM174576)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
Cladosporium sp.
+
muut bakteerit
*Eurotium sp.
+(4)
*sädesienet
Penicillium sp.
+
*Aspergillusryhmä Restricti
+(3)
steriilit
+

Näyte: 2, Mineraalivilla, Aulatilan US (tutkimustunnus: RM174577)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+
+++
Penicillium sp.
+
++
*Aspergillusryhmä Restricti
++(30)
Cladosporium sp.
+
*Aspergillus versicolor
+(1)
Acrodontium sp.
+
steriili

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+
+(1)

BAKTEERIT
Kokonaismäärä
muut bakteerit

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

*sädesienet

<mr
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Näyte: 3, Mineraalivilla, Aulatilan sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174578)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+++
Kokonaismäärä
*Aspergillusryhmä Restricti
++(40)
muut bakteerit
Cladosporium sp.
+
+
*sädesienet
Penicillium sp.
+
+
steriili
+
+

Näyte: 4, Mineraalivilla, Miesten wc. US (tutkimustunnus: RM174579)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
++
++
muut bakteerit
*Aspergillusryhmä Restricti
+(4)
*sädesienet
Cladosporium sp.
+
+
steriili
+

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

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+
<mr

Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos M2-alustalla voi olla ++ (< 50 pmy/alusta).

Näyte: 5, Mineraalivilla, Tekn. tila sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174580)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
*Aspergillus versicolor
+++(T)
+++(T)
muut bakteerit
Penicillium sp.
+++
+++
*sädesienet

Näyte: 6, Mineraalivilla, Varastotila. US (tutkimustunnus: RM174581)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
<mr
+
*Aspergillusryhmä Restricti
+(18)
Penicillium sp.
+
*Aspergillus versicolor
+(1)
*Eurotium sp.
+(1)

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

BAKTEERIT
Kokonaismäärä

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+

muut bakteerit
*sädesienet

+
+(2)
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Näyte: 7, Mineraalivilla, Tuulikaappitila. sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174582)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
++
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
++
+
muut bakteerit
*Eurotium sp.
++(30)
*sädesienet
*Chaetomium sp.
+(5)
Cladosporium sp.
+
*Aspergillusryhmä Restricti
+++(T)

Näyte: 8, Mineraalivilla, Salin pääty. uo oik puoli sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174583)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
steriili
+
muut bakteerit
*Aspergillus versicolor
+++(T)
+++(T)
*sädesienet
Penicillium sp.
+++
+++
Cladosporium sp.
+++

Näyte: 9, Mineraalivilla, Salin pääty. US (tutkimustunnus: RM174584)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
*Aspergillusryhmä Restricti
+(20)
muut bakteerit
Cladosporium sp.
+
+
*sädesienet
Penicillium sp.
+
+
*Aspergillus fumigatus
+(2)
*Eurotium sp.
+(1)
*Chaetomium sp.
+(1)
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THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

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

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
+(6)
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Näyte: 10, Mineraalivilla, Salin pitkä sivu. sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174585)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
Cladosporium sp.
+
+
muut bakteerit
steriili
+
*sädesienet
*Chaetomium sp.
+(2)
Penicillium sp.
+
*Ulocladium sp.
+(1)
hiivat
+

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

Näyte: 11, Mineraalivilla, Salin pitkä sivu. US (tutkimustunnus: RM174586)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
<mr
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
muut bakteerit
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+
<mr

Näyte: 12, Mineraalivilla, telinevarasto. sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174587)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
++
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
++
++
muut bakteerit
*Aspergillus versicolor
+(12)
+(12)
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+
+(8)

Näyte: 13, Mineraalivilla, kokoushuone. US ikkunan alta (tutkimustunnus: RM174588)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
Rhizopus sp.
+(YK)
muut bakteerit
*Aspergillus ustus
+++(T)
*sädesienet
Penicillium sp.
+++
+++
Cladosporium sp.
+++
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THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+
+++(T)
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Näyte: 14, Mineraalivilla, Toimisto. US (tutkimustunnus: RM174589)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
*Aspergillusryhmä Restricti
+(1)
*Sphaeropsidales ryhmä
+(1)
Cladosporium sp.
+

Näyte: 15, Mineraalivilla, Toimisto. sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174590)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
++
muut bakteerit
*Aspergillus ochraceus
+(1)
*sädesienet
Cladosporium sp.
+++

Näyte: 16, Mineraalivilla, Judosalin takaseinä. US (tutkimustunnus: RM174591)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
*Aspergillus versicolor
+++(T)
+++(T)
muut bakteerit
Penicillium sp.
+++
+++
*sädesienet

Näyte: 17, Mineraalivilla, Judosalin pitkä sivu. US ikk. alta (tutkimustunnus: RM174592)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+++
+
muut bakteerit
steriilit
+
*sädesienet
Cladosporium sp.
+
+++
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THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
<mr

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
+(16)

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

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+(YK)
+++(T)
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Näyte: 18, Mineraalivilla, Judosalin pitkä sivu. sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174593)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
*Aspergillus versicolor
+++(T)
++(36)
muut bakteerit
Penicillium sp.
+++
+++
*sädesienet

Näyte: 19, Mineraalivilla, Kahvio sokkelieriste (tutkimustunnus: RM174594)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
*Eurotium sp.
+(5)
+(18)
muut bakteerit
Penicillium sp.
+
+
*sädesienet
steriilit
+

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

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
+(4)
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