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Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 1 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
13.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573e kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

25420 - A. versicolor (18045 cgu/m3) 
- Penicillium (3174 cfu/m3) 

- Cladosporium (623 cfu/m3) 
- Wallemia (341 cfu/m3) 

- Streptomyces (302 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (447 cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 

 
 

1509 - A. versicolor (847 cfu/m3) 
- Wallemia (245 cfu/m3) 

- Penicillium (105 cfu/m3) 

- Cladosporium (85 cfu/m3) 

2.krs 
 
 

 
 

596 - A. versicolor (243 cfu/m3) 
- Wallemia (33 cfu/m3) 

- Streptomyces (29 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (103 cfu/m3) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien tilojen sieni-itiö ja aktinobakteeripitoisuudet ylittävät Asumisterveysasetuksen tulkin-
taohjeen mukaiset viitearvot.  
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Näytteiden mikrobilajisto on samankaltainen kaikissa kerroksissa. Kellarikerroksen pitoisuudet 
ovat huomattavasti korkeammat kuin asuinkerroksissa. 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä myös 
mikrobien itiöitä.  
 
Puru-/kutterilastu lämmöneristetyissä rakennuksissa Penicilliumin ja A.versicolorin esiintymi-
nen sisäilmassa korkeina pitoisuuksina on viite rakenteissa olevasta kosteus-ja homevauriosta. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
13.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 15150022119/44 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,13 

Fenantreeni 0,28 

 yhteensä 0,57 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,13 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,28 
µg/m3.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH -yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja haju on myös ha-
vaittavissa tilojen sisäilmassa. 
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3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 13.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/43 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

2,2,4,4,6,8,8-heptametyylinonaani  100 87 

undekaani 7 1  

dodekaani 6 7 4 

yhteensä 19 122 104 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 4 6 6 

TERPEENIT    

a-pineeni 5 7 8 

limoneeni  13 13 

yhteensä 8 22 23 

ALKOHOLIT    

mentoli  11 11 

isopropanoli   47 

yhteensä  16 61 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

mentoli  19 20 

nonanaali 6 6 5 

yhteensä 8 38 38 

HAPOT    

etikkahappo  9 8 

TVOC- pitoisuus1: 54 270 280 

TVOC- pitoisuus2: 52 260 230 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 52 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 260 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 230 µg/m3 
 
Kellarikerroksen TVOC pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin asuinkerroksissa ja pitoisuu-
det yhdisteissä tai yhdisteryhmissä eivät nousseet korkeiksi. 
 
Asuinkerrosten TVOC pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pääosin samoja. 
Suurimpina pitoisuuksina esiintyvät Alifaattiset hiilivedyt ovat mahdollisesti lähtöisin maaöljy-
pohjaisista polttoaineista. 
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja sisäilmassa on havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman VOC näytteen TVOC ylittävät viitearvot asuinkerroksissa. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteustek-
nisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 3.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573e 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/44 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/43 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 1 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
13.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573g kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

3159 - A. versicolor (1589 cfu/m3) 
- Wallemia (710 cfu/m3) 

- Penicillium (519 cfu/m3) 
A. restrictuss (100 cfu/m3) 
- Oidiodendron (45 cfu/m3) 

 

1. krs 
 

 
 

937 - A.versicolor (250 cfu/m3) 
- Wallemia (172 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (244 cfu/m3) 

2.krs 
 
 

320 - A. versicolor (113 cgu/m3) 
- Wallemia (66 cfu/m3) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kellarikerroksen sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveys asetuksen tulkintaohjeen mu-
kaiset viitearvot merkittävästi. Valtalajina tunnistettiin A.versicolor, joka on tyypillinen tämän 
kaltaisille rakenteille ja niissä esiintyville vaurioille. Näytteestä tunnistettiin myös muita indi-
kaattorilajistoon kuuluvia lajeja merkittävinä pitoisuuksina. 
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1.krs sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveys asetuksen tulkintaohjeen mukaiset viitear-
vot. Suurimpina pitoisuuksina tunnistettiin A.versicolor ja Wallemia.  
 
2.krs sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveys asetuksen tulkintaohjeen mukaiset viitear-
vot. Suurimpina pitoisuuksina tunnistettiin A.versicolor ja Wallemia.  
 
Kaikkien tilojen bakteeripitoisuudet eivät ole merkittäviä kokonaispitoisuuteen verrattuna. 
Molempien asuinkerrosten lajisto on samankaltaista kuin kellarikerroksessa. Paine-erosta joh-
tuen asuintiloihin kulkeutuu kellarikerroksen mikrobistoa ilmavirtauksien mukana (savupiippu 
ilmiö). Tulokset eivät poissulje mahdollista kosteus-ja mikrobivauriota myös muissa rakenne-
osissa. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
13.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/45 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,23 

Fenantreeni 0,33 

 yhteensä 0,75 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,23 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,33 
µg/m3. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. Sisäilman VOC-näytteissä ko. yh-
disteiden pitoisuus lähes ylittää viitearvon. 
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3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 13.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/42 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 7 9 9 

TERPEENIT    

a-pineeni 7 13 11 

yhteensä 11 17 16 

ALKOHOLIT    

etanoli 2 13 10 

isopropanoli 1 2 18 

yhteensä 3 17 29 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 6 16 17 

TXIB 2 9 1 

TVOC- pitoisuus1: 35 94 110 

TVOC- pitoisuus2: 28 75 77 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 35 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 94 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 110 µg/m3 
 
Kellarikerroksen TVOC pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin asuinkerroksissa ja pitoisuu-
det yhdisteissä tai yhdisteryhmissä eivät nousseet korkeiksi. 
 
Asuinkerrosten TVOC pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pääosin samoja.  
1.krs osalla suurimpina pitoisuuksina tunnistettiin Alkoholit ja TXIB yhdisteryhmät. Kyseisten 
yhdisteiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusrasitukseen rakenteissa ja pinnoitteissa. 
TXIB -yhdisteet ovat kosteusrasitettujen muovisten lattiapinnoitteiden ja lateksimaalien ha-
joamistuotteita. 
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Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. 
 
Aromaattisen hiilivedyt ovat lähtöisin PAH- yhdisteitä sisältävistä materiaaleista. Näiden yh-
disteiden kokonaispitoisuus on lähellä naftaleenin viitearvoa (10 µg/m3). 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman VOC -näytteen TVOC pitoisuudet eivät ylittäneet viitearvoja. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 4.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573g 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/45 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/42 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 2 A 
55100 Imatra   

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
14.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573j kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

7061 - A. versicolor (3397 cfu/m3) 
- Wallemia (2164 cfu/m3) 
- Penicillium (612 cfu/m3) 

- A. penicillioides (203 cfu/m3) 
- Eurotium (116 mcfu/m3) 

- Cladosporium (101 cfu/m3) 
- Streptomyces (24 cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 
 
 
 

866 - A. restrictus (107 cfu/m3) 
- Cladosporium (100 cfu/m3) 

- Penicillium (66 cfu/m3) 
- A. versicolor (41 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (107 cfu/m3) 

2.krs 
 

 

332 - A. versicolor (80 cfu/m3) 
- A. restrictus (39 cfu/m3=) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kellarikerroksen sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveys asetuksen tulkintaohjeen mu-
kaiset viitearvot merkittävästi. Valtalajina tunnistettiin A.versicolor, joka on tyypillinen tämän 
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kaltaisille rakenteille/vaurioille. Näytteestä tunnistettiin myös muita indikaattorilajistoon kuu-
luvia lajeja merkittävinä pitoisuuksina. Streptomyces pitoisuus on merkittävän korkea. 
 
1.krs sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveys asetuksen tulkintaohjeen mukaiset viitear-
vot. Suurimpina pitoisuuksina tunnistettiin A.restrictus. Mikrobisto koostuu pääosin sieni-iti-
öistä. Bakteerien pitoisuudet eivät ole kokonaispitoisuuden osalta merkittäviä. 
 
2.krs sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveys asetuksen tulkintaohjeen mukaiset viitear-
vot. Suurimpina pitoisuuksina tunnistettiin A.versicolor ja A.restrictus. 
 
Kaikkien tilojen bakteeripitoisuudet eivät ole merkittäviä kokonaispitoisuuteen verrattuna. 
Molempien asuinkerrosten lajisto on samankaltaista kuin kellarikerroksessa. Paine-erosta joh-
tuen asuintiloihin kulkeutuu kellarikerroksen mikrobistoa ilmavirtauksien mukana (savupiippu 
ilmiö).  
 
Tulokset eivät poissulje mahdollista kosteus-ja mikrobivauriota myös muissa rakenneosissa. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
14.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/77 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,08 

  

  

 yhteensä 0,28 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,08 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Muut pitoisuusarvot jäivät alle 
määritysrajan.  
 
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja se on myös tilojen 
sisäilmassa. 
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 14.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/69 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 7 8 5 

TERPEENIT    

a-pineeni   6 

limoneeni   3 

yhteensä 5 11 11 

ALKOHOLIT    

isopropanol 39 31 30 

yhteensä 39 33 32 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 3 11 12 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani   55 

HAPOT    

etikkahappo  6 8 

MUUT    

TVOC- pitoisuus1: 70 150 160 

TVOC- pitoisuus2: 28 120 130 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 70 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 150 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli160 µg/m3 

 

TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 
Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa siihen, että kerroksen ala-
välipohja ja ulkoseinä rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta ja tämän rasituksen johdosta 
materiaaleissa on käynnistynyt hajoamisreaktioita. 
Tätä tulkintaa tukee Isopropanolin ja Etikkahapon esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina 
1.krs ja 2.krs näytteissä. 
 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ervinkatu 2 A, 55100 Imatra 7 (7) 

 

       

 
Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 12.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573j 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/77 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/69 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 2 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
14.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573k kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 

 

978 - Wallemia (153 cfu/m3) 
- A. versicolor (111 cfu/m3) 

- A. penicillioides (59 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (481 cfu/m3) 

 

1. krs 
 

 

229 - A. penicillioides (19 cfu/m3) 
- Wallemia (12 cfu/m3) 

 

2.krs 
 
 
 

 

425 - Wallemia (44 cfu/m3) 
- A. versicolor (40 cfu/m3) 

- A. penicillioides (19 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (125 cfu/m3) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien tilojen sieni-itiö ylittävät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen mukaiset viitearvot.  
 
Näytteiden mikrobilajisto on samankaltainen kaikissa kerroksissa. Kellarikerroksen pitoisuudet 
ovat huomattavasti korkeammat kuin 1. ja 2 krs:ssa. 
Kellari- ja 2.krs bakteeripitoisuudet ovat korkeita, mutta eivät vaikuta kokonaispitoisuuden tul-
kintaan merkitsevästi. 
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Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
Puru-/kutterilastu lämmöneristetyissä rakennuksissa Penicilliumin ja A.versicolorin esiintymi-
nen sisäilmassa korkeina pitoisuuksina on viite rakenteissa olevasta kosteus- ja homevau-
riosta. A.penicillioides viittaa kuivuneeseen/vanhaan vaurioon tiloissa. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
14.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/80 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,22 

Naftaleeni 0,12 

  

 yhteensä 0,34 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,12 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,22 
µg/m3.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH -yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja se on myös tilojen 
sisäilmassa. 
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3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 10.5.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/70 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 7 9 11 

TERPEENIT    

a-pineeni 7 8 9 

yhteensä 14 14 15 

ALKOHOLIT    

etanoli 7 7 7 

isopropanoli 16 28 28 

yhteensä 32 45 47 

Esterir    

muut esterit 10 6 12 

yhteensä 15 10 17 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 11 10 13 

PIIYHDISTEET    
dekametyylisyklopentasiloksaani 

 
  17 

HAPOT    

etikkahappo   8 

TVOC- pitoisuus1: 110 140 160 

TVOC- pitoisuus2: 83 100 120 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 110 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 140 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 160 µg/m3 
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TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 
Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen kaikissa näytteessä viittaa sii-
hen, että rakenteet ovat kosteusrasitetut. Tämän johdosta materiaaleissa on käynnistynyt ha-
joamis-/käymisprosessi ja sen seurauksena sisäilmassa on kyseisiä yhdisteitä. Yhdisteiden ko-
konaispitoisuudet ovat kaikissa näytteissä samalla tasolla.  
  
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja mutta kellarikerroksen puura-
kenteissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 12.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573k 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/80 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/70 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISÄILMAMITTAUSTEN TULOKSET 
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55100 Imatra 

 

6.5.2016 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 3A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
13.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573f kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

9249 - Penicillium (3913 cfu/m3) 
- A. versicolor (3210 cfu/m3) 

- Eurotium (1114 cfu/m3) 
- Cladosporium (201 cfu/m3) 

- Wallemia (181 cfu/m3) 
- Oidiodendrom (84 cfu/m3) 
- Streptomyces (36 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (162 cf/m3) 
 

1. krs 
 
 

 
 

1136 - A. versicolor (188 cfu/m3) 
- Cladosporium (72 cfu/m3) 

- Eurotium (58 cfu/m 3) 
- Muut bakteerit (708 cf/m3) 

2.krs 
 
 
 
 
 

1420 - A. versicolor (450 cfu/m3) 
- Eurotium (127 cfu/m3) 

- Cladosporium (33 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (657 cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
 
Näytteiden mikrobilajisto on samankaltainen kaikissa kerroksissa. Kellarikerroksen pitoisuudet 
ovat huomattavat korkeat.  
 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot. 
 
Kellarikerroksen lajistossa esiintyy useita indikaattorilajistoon kuuluvaa mikrobilajia. Baktee-
rien osuus mikrobistossa ei ole merkittävä. Kellarikerroksen aktinobakteeri (Streptomyces) pi-
toisuus on suuri ja ylittää asumisterveysasetuksen viitearvon. 
 
1.krs lajistossa esiintyy indikaattorilajistoon kuuluvia mikrobeja. Bakteerien osuus on näyt-
teessä suuri, mutta ei vaikuta kokonaistulokseen. 
 
2.krs lajistossa esiintyy indikaattorilajistoon kuuluvia mikrobeja. Bakteerien osuus on näyt-
teessä suuri, mutta ei vaikuta kokonaistulokseen. Puru-/kutterilastu lämmöneristetyissä ra-
kennuksissa A.versicolorin esiintyminen sisäilmassa korkeina pitoisuuksina on viite rakenteissa 
olevasta kosteus-ja homevauriosta. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 
 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

 
PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
13.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/46 kopio on liitteenä. 
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Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,11 

Fenantreeni 0,43 

 yhteensä 0,73 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,11 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,43 
µg/m3. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH -yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja se on myös tilojen 
sisäilmassa. 
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 13.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/41 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 4 29 32 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 8 10 11 

TERPEENIT    

a-pineeni 13 13 14 

yhteensä 20 22 23 

ALKOHOLIT    

4-metyyli-1-(1-metyylietyyli)-3-
syklohekseeni-1-oli 

 7 7 

yhteensä 1 14 14 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 10 38 42 

TXIB 2 3 1 
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TVOC- pitoisuus1: 66 180 200 

TVOC- pitoisuus2: 62 170 190 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 62 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 180 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 200 µg/m3 
 
Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin asuinkerroksissa ja pitoi-
suudet yhdisteissä tai yhdisteryhmissä eivät nousseet korkeiksi. 
 
Molempien asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pää-
osin samoja. Suurimpina pitoisuuksina esiintyvät Alifaattiset hiilivedyt ovat mahdollisesti läh-
töisin maaöljypohjaisista polttoaineista. 
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa on ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman VOC -näytteen TVOC eivät ylittäneet viitearvoja. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 6.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573f 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/46 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/41 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 3 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
12.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573b kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

2405 - A. versicolor (499 cfu/m3) 
- Penicillium (160 cfu/m3) 

- Cladosporium (76 cfu/m3) 
- Eurotium (52 cfu/m3) 

- Streptomyces (16 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (1340 cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 
 

 

4265 - Cladosporium (873 cfu/m3) 
- Penicillium (866 cfu/m3) 

- Hiivat, vaalea (184 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (2105 cfu/m3) 

2.krs 
 
 

 

545 - Penicillium (126 cfu/m3) 
- Cladosporium (85 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (226 cfu/m3) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kellarikerroksen sisäilmanäytteen mikrobistossa on useita indikaattorilajistoon kuuluvia lajeja. 
Tunnistetut mikrobit ovat tyypillisiä tämän kaltaisille rakenteille. Mikrobistossa on myös paljon 
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bakteereja. Kellarin aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus ylittää asumisterveysasetuksen 
viitearvon. 
 
1.krs kokonaispitoisuus on suurempi kuin kellarikerroksessa. Lajisto on tyypillinen tämän kal-
taisille rakenteille. Valtalajistona tunnistettiin Penicillium ja Cladosporium, jotka ovat tyypilli-
siä tämän tyyppisille rakenteille. Vaaleiden hiivojen esiintyminen on myös tyypillistä näille ra-
kenteille. Näytteen mikrobistossa on myös runsaasti bakteereja. 
 
2.krs näytteen lajisto on samantyyppistä kuin 1.krs näytteessä. Näytteen mikrobistossa on 
myös runsaasti bakteereja. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
13.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/47 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,12 

Fenantreeni 0,22 

 yhteensä 0,51 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,12 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,22 
µg/m3. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH -yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja se on myös tilojen 
sisäilmassa. 
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3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 12.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/40 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 16 12 5 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 9 8 8 

TERPEENIT    

a-pineeni 15 8 8 

limoneeni 7 4 4 

yhteensä 28 14 14 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 6 3 3 

2-etyyli-1-heksanoli 1 2 2 

yhteensä 13 8 10 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 8 25 24 

TXIB 2 5 1 

TVOC- pitoisuus1: 120 120 110 

TVOC- pitoisuus2: 110 110 100 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 110 µg/m3 
 
Kaikkien näytteiden TVOC -pitoisuudet olivat samalla tasolla ja ne eivät ylittäneen viitearvoja. 
 
Molempien asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pää-
osin samoja, eivätkä ne ylittäneen viitearvoja. 
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Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. Tätä tulkintaa tukee myös se, että Aldehydien ja Ketonien osuus kokonais-
pitoisuudesta on suuri.  
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa on ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman VOC -näytteen TVOC eivät ylittäneet viitearvoja. Tunnistettu yhdisteet viittaavat ra-
kenteissa oleviin kosteus- ja homevaurioihin. 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 6.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573b 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/47 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/40 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 4 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

 
Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
13.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573h kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

39 108 - A. versicolor (32 282 cfu/m3) 
- Penicillium (4417 cfu/m3) 

- Streptomyces (653 cfu/m3) 
- Eurotium (209 cfu/m3) 

- Hiivat, vaalea (159 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (1203 cfu/m3) 

 

1. krs 
 

 
 

350 - A. restrictus (36 cfu/m3) 
- A. versicolor (24 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (124 cfu/m3) 
 

2.krs 
 

 
 

346 - A. restrictus (51 cfu/m3) 
- Penicillium (15 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (114 cfu/m3) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuudet ovat erittäin korkeat. A.versicolor, Penicillium 
ja Streptomyces (aktinobakteeri) pitoisuudet ovat poikkeuksellisen korkeat. Bakteeripitoisuus 
oli korkea mutta ei ole merkitsevä kokonaispitoisuuden tulkintaan. 
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Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
1.krs ja 2.krs sisäilman mikrobipitoisuudet ovat huomattavasti alhaisemmat kuin kellarikerrok-
sessa. Lajisto ja pitoisuudet ovat samankaltaiset molemmissa kerroksissa. Pitoisuudet ylittävät 
viitearvot. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
13.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/48 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 1,1 

Fenantreeni 2,2 
 yhteensä 4,4 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 1,1 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 2,2 µg/m³. 
Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa. PAH -yhdisteiden kokonaispi-
toisuus ei ylitä viitearvoa, mutta on kuitenkin korkeampi kuin vastaavissa kiinteistöissä alu-
eella. 
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3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 13.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/39 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 9 7 7 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

m+p-ksyleeni 7 3 3 

tolueeni 5 5 5 

yhteensä 18 13 12 

TERPEENIT    

a-pineeni 9 15 14 

yhteensä 13 20 20 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 0 5 26 

yhteensä 0,4 10 31 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

asetoni 8 2 2 

yhteensä 11 17 15 

TXIB 1 2 3 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 8 27 31 

TVOC- pitoisuus1: 66 120 130 

TVOC- pitoisuus2: 56 110 98 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 66 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 130 µg/m3 
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Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin asuinkerroksissa ja pitoi-
suudet yhdisteissä/yhdisteryhmissä eivät nousseet korkeiksi. 
 
Asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pääosin samoja.  
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. 
Aromaattisten hiilivetyjen, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa rakenteiden kosteus-
rasitukseen. 
Piiyhdisteiden esiintyminen korkeina pitoisuuksina on peräisin tiivistysmassoista tai puhdistus-
/shampoo tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa on ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -näytteet eivät ylittäneet viitearvoja minkään kerroksen osalta. Aromaattisten 
hiilivetyjen, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa rakenteiden kosteusrasitukseen. 
 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 6.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573h 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/48 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/39 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 4 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
13.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkitaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

16205 - A. versicolor (6696 cfu/m3) 
- Wallemia (3255 cfu/m3) 

- Penicillium (1483 cfu/m3) 
- Eurotium (734 cfu/m3) 

- Cladosporium (241 cfu/m3) 
- Streptomyces (29 cfu/m3)  

- Muut bakteerit (246 cfu/m3) 
 

1. krs 
 
 
 
 
 

1679 - A. versicolor (165 cfu/m3) 
- Cladosporium (115 cfu/m3) 
- Streptomyces (51 cfu/m3) 

- Penicillium (45 cfu/m3) 
- Wallemia (20 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (1024 cfu/m3) 
 

2.krs 
 
 
 
 
 

4341 - A. versicolor (932 cfu/m3) 
- Penicillium (125 cfu/m3) 

- Cladosporium (28 cfu/m3) 
- Streptomyces (5 cfu/m3) 

- Muut bakteerit ( 2837 cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
 
Kellarikerroksen sisäilmanäytteen mikrobistossa on useita indikaattorilajistoon kuuluvia lajeja.  
Kokonaispitoisuus ylittää merkittävästi viitearvot ja usean yksittäisen mikrobin pitoisuudet 
ovat korkeita. Streptomyces (aktinobakteeri) pitoisuus ylittää asumisterveysasetuksen viitear-
von. Tunnistetut mikrobit ovat tyypillisiä tämän kaltaisille rakenteille. Mikrobistossa baktee-
rien pitoisuus ei ollut merkittävä. 
 
1.krs kokonaispitoisuus on huomattavasti matalampi kuin kellarikerroksessa. Lajisto on sa-
mankaltainen kuin kellaritiloissa. Streptomyces pitoisuus on korkeampi kuin kellarikerroksessa 
ja ylittää asumisterveysasetuksen viitearvon. Bakteeripitoisuus on näytteessä korkea, mutta 
sillä ei ole vaikutusta kokonaispitoisuuden määritykseen. Tiloihin siirtyy kellarikerroksesta il-
maa paine-eron vaikutuksesta ja tämän ilmavirtauksen mukana ilman epäpuhtauksia.  
 
2.krs mikrobiston pitoisuudet ja lajisto on lähes samankaltainen kuin 1.krs. Poikkeavaa näyt-
teen tuloksessa on se, että Streptomycestä esiintyy tässä näytteessä ja se viittaa poikkeavaan 
lähteeseen tiloissa tai tiloihin on kulkeutunut ilmaa/epäpuhtauksia alemmista kerroksista.  
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
13.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/49 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,22 

Fenantreeni 0,29 

 yhteensä 0,69 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,22 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,29 
µg/m³.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
 
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH -yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja se on myös tilojen 
sisäilmassa. 
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 13.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/38 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 10 8 10 

TERPEENIT    

a-pineeni 10 13 14 

yhteensä 15 20 21 

ALKOHOLIT    

isopropanoli   18 

yhteensä 1,6 3 23 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

asetoni 5 2 2 

yhteensä 10 25 27 

TXIB 7 3 3 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani  13 14 

TVOC- pitoisuus1: 76 150 160 

TVOC- pitoisuus2: 69 140 140 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 76 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 150 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 160 µg/m3 

 
Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin asuinkerroksissa. Suurim-
pana pitoisuutena havaittiin Aromaattiset hiilivedyt ja Terpeenit. 
 
Asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pääosin samoja. 
Suurimpina pitoisuuksina esiintyvät Alifaattiset hiilivedyt ovat mahdollisesti lähtöisin maaöljy-
pohjaisista polttoaineista. 
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista.  
Alkoholien/Isopropanolin esiintyminen sisäilmassa on poikkeavaa. Isopropanolin lähteenä voi 
olla denaturoidut alkoholit tai rakenteissa olevat kosteusvauriot, joiden tuloksena syntyy käy-
mistuotteita. 
Piiyhdisteiden esiintyminen korkeina pitoisuuksina on peräisin tiivistysmassoista tai puhdistus-
/shampoo tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa on ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -näytteet eivät ylittäneet viitearvoja minkään kerroksen osalta. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 6.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/49 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/38 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 6 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
11.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331112b kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkitaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

10 986 (cfu/m3) - A. versicolor 8743 (cfu/m3) 
- Wallemia 902 (cfu/m3) 
- A. restrictus 311 (cfu/m3) 
- Penicillum 251 (cfu/m3) 
- Streptomyces 124 (cfu/m3) 
- Geotrichum 82 (cfu/m3) 
- Muut bakteerit 193 (cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 

 

363 (cfu/m3) - Cladosporium 79 (cfu/m3) 
- A. versicolor 20 (cfu/m3) 
- Muut bakteerit 77 (cfu/m3) 

2.krs 
 
 
 
 
 

295 (cfu/m3) - A. restrictus 55 (cfu/m3) 
- A. versicolor 45 (cfu/m3) 
- Wallemia 26 (cfu/m3) 
- Streptomyces 12 (cfu/m3) 
- Muut bakteerit 54 (cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot. Kellarikerroksen ja 2. krs näytteissä aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus ylitti vii-
tearvot. 
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuudet ovat erittäin korkeat. A.versicolor, Wallemia ja 
A. restrictus pitoisuudet ovat poikkeuksellisen korkeat. Bakteeripitoisuus oli korkea, mutta ei 
ole merkitsevä kokonaispitoisuuden tulkintaan. 
 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
1.krs ja 2.krs sisäilman mikrobipitoisuudet ovat huomattavasti alhaisemmat kuin kellarikerrok-
sessa. Lajistot poikkeavat toisistaan merkittävästi.  
 
1.krs lajisto koostuu pääosin Cladosporium ja A.versicolor lajeista. Bakteerien osuus ei ole ko-
konaispitoisuudessa merkittävä. 
 
2.krs lajistossa on useita indikaattorilajistoon kuuluvia mikrobeja. Lajisto on samankaltainen 
kellarikerroksen lajiston kanssa. Streptomyces kyseisessä näytteessä on poikkeavaa ja viittaa 
lähteeseen ko. kerroksen tiloissa. Näytteen epäpuhtaudet voivat olla lähtöisin myös kellariker-
roksesta tiloihin tuoduista tavaroista.   
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 
 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

 
PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
11.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/50 kopio on liitteenä. 
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Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,18 

Fenantreeni 0,36 

 yhteensä 0,74 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,18 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,36 
µg/m³. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 11.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/37 kopio on liitteenä. 

 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

TERPEENIT    

a-pineeni 3 2 4 

yhteensä 4 3 6 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 5 1 7 

2-etyyli-1-heksanoli 1 3 2 

yhteensä 6 4 9 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 10 16 8 

TXIB 1 6 5 

PIIYHDISTEET    

yhteensä 4 7 4 

HAPOT    

etikkahappo 1 1 11 
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TVOC- pitoisuus1: 43 65 64 

TVOC- pitoisuus2: 37 64 56 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 43 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 65 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 64 µg/m3 
 
Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat alhaisemmat kuin asuinkerroksissa ja pitoisuuden yh-
disteissä/yhdisteryhmissä eivät nousseet korkeiksi. 
 
Asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pääosin samoja. 
 
TXIB -pitoisuus oli 1. kerroksessa 6 µg/m3 ja 2. kerroksessa 5 µg/m3. Pitoisuudet ovat koholla 
ja viittaavat kosteusrasitukseen. TXIB:n toimenpideraja Asumisterveysasetuksessa 2015 on 10 
µg/m3. 
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. 
 
Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa rakenteiden kosteusrasitukseen. 

 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 

 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa on ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -näytteet eivät ylittäneet viitearvoja minkään kerroksen osalta. Aldehydien ja 
Ketonien sekä TXIB:n esiintyminen viittaa rakenteiden kosteusrasitukseen. 
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5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 
Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 9.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331112b 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/50 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/37 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 6 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
 

2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
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2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
11. – 12.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työter-
veyslaitoksen analyysivastauksen 331112l kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkitaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

4114 - A.versicolor (2033 cfu/m3) 
- Penicillium (1160 cfu/m3) 

- Eurotium (219 cfu/m3) 
- Wallemia (171 cfu/m3) 

- Cladosporium (170 cfu/m3) 
- Streptomyces (34 cfu/m3) 

- A.restrictus (27 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (204 cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 
 
 
 

804 - Cladosporium (92 cfu/m3) 
- Hiivat, vaalea (89  cfu/m3) 
- Geotrichum (36 cfu/m3) 
- A. versicolor (5 cfu/m3) 

- Streptomyces (5 cfu/m3) 
Muut bakteerit (212 cfu/m3) 

 

2.krs 
 
 
 
 
 

703 - Penicillium (85 cfu/m3) 
- Cladosporium (25 cfu/m3)  

- Eurotium (23 cfu/m3) 
- A. versicolor (20 cfu/m3) 
- A. restrictus (15 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (130 cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot. Kellarin aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus ylitti Asumisterveysasetuksen vii-
tearvon. 
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuudet olivat erittäin korkeat. A.versicolor ja Penicil-
lium ja Streptomyces pitoisuudet olivat poikkeuksellisen korkeat. Bakteeripitoisuus oli korkea, 
mutta ei ole merkitsevä kokonaispitoisuuden tulkintaan. 
 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
1.krs ja 2.krs sisäilman mikrobipitoisuudet ovat huomattavasti alhaisemmat kuin kellarikerrok-
sessa. Lajistot poikkeavat toisistaan merkittävästi.  
 
1.krs lajisto koostuu pääosin Cladosporiumista ja vaaleista hiivoista. Bakteerien osuus ei ole 
kokonaispitoisuudessa merkittävä. 
 
2.krs lajistossa on useita indikaattorilajistoon kuuluvia mikrobeja. Lajisto on samankaltainen 
kellarikerroksen lajiston kanssa. Näytteen epäpuhtaudet voivat olla lähtöisin myös kellariker-
roksesta tiloihin tuoduista tavaroista.   
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 
 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

 
PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
12.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/51 kopio on liitteenä. 
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Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,28 

Fenantreeni 0,17 

 yhteensä 0,60 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,28 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,17 
µg/m³. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin kellarista 12.4.2016 ja muista tiloista 11.42016. Tulokset 
on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/36 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 8 11 11 

TERPEENIT    

a-pineeni 4 5 6 

yhteensä 6 8 9 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 11 42 32 

yhteensä 12 46 36 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 9 14 11 

TXIB 1 2 1 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 9 6 7 

HAPOT    

etikkahappo  10 8 
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TVOC- pitoisuus1: 59 120 100 

TVOC- pitoisuus2: 44 70 60 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 59 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 100 µg/m3 
 
Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat alhaisemmat kuin asuinkerroksissa ja pitoisuuden yh-
disteissä/yhdisteryhmissä eivät nousseet korkeiksi. 
 
Asuinkerrosten yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet ovat korkeampia kuin 
kellarikerroksessa. Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien yhdisteet viittaavat rakenteiden/mate-
riaalien kosteusrasitukseen. Tätä päätelmää tukee myös Etikkahapon esiintyminen asuinker-
rosten näytteissä. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa on ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -näytteet eivät ylittäneet viitearvoja minkään kerroksen osalta. Aromaattisten 
hiilivetyjen, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa rakenteiden kosteusrasi-
tukseen. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 9.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331112l 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/51 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/36 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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55100 Imatra 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 8 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
 
 
 
 
 



Ervinkatu 8 B, 55100 Imatra 3 (7) 

 

       

 
Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
12.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573a kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkitaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

4059 - A. penicillioides (2010 cfu/m3) 
- A. versicolor (636 cfu/m3) 
- Penicillium (536 cfu/m3) 

- Cladosporium (44 cfu/m3) 
- Wallemia (15 cfu/m3) 

- Streptomyces (12 cfu/m3) 
 

1. krs 
 
 
 
 
 

496 - Cladosporium (55 cfu/m3) 
- A. penicillioides (17 cfu/m3) 

- A. versicolor (15 cfu/m3) 

- Streptomyces (2 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (261 cfu/m3) 

 

2.krs 
 
 
 
 
 

538 - Cladosporium (89 cfu/m3) 
- Hiivat, vaalea (44 cfu/m3) 
- A. versicolor (29 cfu/m3) 

- A. penicillioides (25 cfu/m3) 
- Wallemia (20 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (136 cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuudet ovat korkeat. Valtalajeina tunnistettiin A.pe-
nicillioides, A.versicolor ja Penicillium. Aktinobakteeripitoisuus (Streptomyces) ylitti viitear-
von. 
 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
1.krs ja 2.krs lajistot ovat samoja kuin kellarikerroksessa, mutta pitoisuudet ovat alhaisempia. 
Näiden näytteiden bakteeripitoisuudet olivat korkeampia, mutta eivät vaikuta kokonaispitoi-
suuden tulkintaan. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
12.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/52 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,18 

Fenantreeni 0,15 

Polyaromaattiset hii-
livedyt yhteensä 

 0,48 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,18 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,15 
µg/m³. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

 
Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 12.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/35 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

TERPEENIT    

a-pineeni 10 7 8 

limoneeni 6 9 8 

yhteensä 20 18 17 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 15 7 12 

1,3-butyleeniglykoli  64 20 

propyleeniglykoli  24 13 

yhteensä 18 111 54 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

mentoli  20 20 

yhteensä 18 44 39 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 9 69 62 

TVOC- pitoisuus1: 120 290 210 

TVOC- pitoisuus2: 90 280 190 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 290 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 210 µg/m3 

 
TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. Kokonaispitoisuus oli myös korkeampi kuin vastaavissa 
muissa kiinteistöissä alueella. 
 
Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen asuinkerrosten näytteissä viit-
taa siihen, että rakenteissa on kosteusvaurioita ja niiden vaikutuksesta sisäilmaan emitoituu 
tunnistettuja yhdisteitä. 
 
Piiyhdisteiden esiintyminen asuinkerrosten näytteissä on peräisin kosmetiikka- tai tiivistys-
tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 9.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573a 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/52 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/35 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISÄILMAMITTAUSTEN TULOKSET 

Ervinkatu 10 A 

55100 Imatra 

 

12.5.2016 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 10 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
14.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573i kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

8891 - A. versicolor (4226 cfu/m3) 
- Cladosporium (585 cfu/m3) 

- Wallemia (336 cfu/m3) 
- A. penicillioides (197 cfu/m3) 

- Penicillium (126 cfu/m3) 
- Eurotium (118 cfu/m3) 

- Streptomyces (29 cfu/m3) 
 

1. krs 
 
 
 

 

794 - Cladosporium (69 cfu/m3) 
- A. versicolor (56 cfu/m3) 

- Streptomyces (12 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (266 cfu/m3) 

2.krs 
 
 

474 - A. versicolor (170 cfu/m3) 
- Wallemia (17 cfu/m3) 

 
Tulosten tulkinta 
 
Näytteiden mikrobilajisto on samankaltainen kaikissa kerroksissa. Kokonaispitoisuudet kai-
kissa kerroksissa ylittävät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen viitearvot. Kellarikerroksen 
pitoisuudet ylittävät merkittävästi viitearvot.  
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Kellarikerroksen mikrobisto koostuu pääosin indikaattorilajistoon kuuluvista lajeista. Aktino-
bakteeri (Streptomyces) pitoisuus on merkittävän korkea.  Bakteerien osuus mikrobistosta ei 
ole merkitsevä.  
 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa ylempiin kerroksiin. Tämä ilmavirtaus kul-
jettaa mukanaan epäpuhtauksia asuinkerroksiin kellaritiloista. Kellarikerroksen rakenteissa oli 
selvästi näkyvää mikrobikasvustoa ja lahovaurioituneita puuosia. 
 
1.krs mikrobisto koostuu pääosin indikaattorilajistosta, mutta mukana on myös bakteereja. 
Lajisto on samankaltainen kuin kellarissa mutta määrät ovat pienempiä.  
Kellarin ja 1.krs välipohjarakenteessa on ainakin paikallinen vaurio, josta epäpuhtauksia leviää 
tiloihin. Rakenteissa voi olla myös muita vaurioita, joita ei näillä tutkimuksilla voida osoittaa. 
 
2.krs indikaattorilajiston pitoisuudet ovat korkeampia kuin asuinkerroksessa. Tämä viittaa 
poikkeavaan lähteeseen tiloissa 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
14.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/79 kopio on liitteenä. 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,097 

Fenantreeni 0,074 

  

 yhteensä 0,29 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,097 µg/m³, 
joka jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,074 
µg/m3.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
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Sisäilman PAH näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

 
Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 14.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/71 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 7 4 3 

TERPEENIT    

a-pineeni 5 4 4 

yhteensä 7 6 5 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 59 21 25 

yhteensä 61 22 26 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

asetoni 16 4 3 

yhteensä 20 12 11 

TXIB 2 2 2 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 1 8 9 

TVOC- pitoisuus1: 120 68 75 

TVOC- pitoisuus2: 32 42 46 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 68 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 75 µg/m3 

 
TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. 
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Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen näytteissä viittaa siihen, että ra-
kenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta. 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman kaikkien kerrosten mikrobinäytteiden pitoisuudet ylittävät viitearvot. 
Sisäilman PAH-yhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. Yhdisteryhmissä/yksittäisissä yhdisteissä 
on viitteitä siitä, että rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta. 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 12.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331573i 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/79 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/71 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Ervinkatu 10 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
12.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331573c kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 
 
 

4184 - A. versicolor (1406 cfu/m3) 
- Cladosporium (191 cfu/m3) 

- Wallemia (822 cfu/m3) 
- Penicillium (310 cfu/m3) 

- A. penicillioides (92 cfu/m3) 
- Eurotium (55 cfu/m3) 

 - Streptomyces (40 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (167 cfu/m3)  

 

1. krs 
 
 
 
 
 

624 - Cladosporium (102 cfu/m3) 
- Penicillium (33 cfu/m3) 

- A. versicolor (31 cfu/m3) 
- Streptomyces (14 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (219 cfu/m3)  
 

2.krs 
 
 
 

368 - A. versicolor (72 cfu/m3) 
- A. penicillioides (55 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (89 cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
 
Kellarikerroksen sisäilmanäytteen mikrobistossa on useita indikaattorilajistoon kuuluvia lajeja.  
Kokonaispitoisuus ylittää merkittävästi viitearvot ja usean yksittäisen mikrobin pitoisuudet 
ovat korkeita. Tunnistetut mikrobit ovat tyypillisiä tämän kaltaisille rakenteille. Mikrobistossa 
bakteerien pitoisuus ei ollut merkittävä. 
 
Kellarin ja 1. krs aktinobakteeri (Streptomyces) -pitoisuus ylittää asumisterveysasetuksen vii-
tearvot. Kellarikerroksen korkea pitoisuus viittaa poikkeavaan lähteeseen tiloissa. 1. krs pitoi-
suus voi olla seurausta paine-eroista johtuvasta ilma- ja epäpuhtauksien siirtymisestä kella-
rista ylempiin kerroksiin tai poikkeavasta lähteestä tiloissa. 
 
1.krs kokonaispitoisuus on huomattavasti matalampi kuin kellarikerroksessa. Lajisto on sa-
mankaltainen kuin kellaritiloissa. Tiloihin siirtyy kellarikerroksesta ilmaa paine-eron vaikutuk-
sesta ja tämän ilmavirtauksen mukana myös ilman epäpuhtauksia. Näytteen mikrobistossa on  
runsaasti bakteereja. 
 
2.krs näytteen lajisto samantyyppistä kuin 1.krs näytteessä. A.versicolor ja A.penicillioides pi-
toisuudet ovat korkeampia kuin 1.krs. Tämä viittaa rakenteissa oleviin vaurioihin. Näytteen 
mikrobistossa on runsaasti bakteereja. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
12.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/53 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH -näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,070 

Fenantreeni 0,13 

 yhteensä 0,33 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,070 µg/m³, 
joka jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,13 
µg/m³. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
Tilojen sisäilmassa ei havaittu kohonneita PAH -yhdisteiden pitoisuuksia.  
Kellarikerroksen puurakenteissa on selvästi havaittava ”ratapölkyn haju” ja se on havaittavissa 
myös tilojen sisäilmassa. 
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

 
Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 12.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/34 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 3 7 5 

TERPEENIT    

a-pineeni 2 8 8 

limoneeni  6 6 

yhteensä 3 17 15 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 12 8 9 

yhteensä 13 15 14 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 5 17 18 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 6 64 73 

TVOC- pitoisuus1: 41 160 170 

TVOC- pitoisuus2: 31 140 150 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerroksen TVOC-pitoisuus oli 41 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 160 µg/m3 
2.krs TVOC-pitoisuus oli 170 µg/m3 

 

Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin asuinkerroksissa. Suurim-
pana pitoisuutena havaittiin Alkoholit/Isopropanoli. 
 
Asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa ja yhdisteet pääosin samoja. 
Suurimpina pitoisuuksina esiintyvät Alifaattiset hiilivedyt ovat mahdollisesti lähtöisin maaöljy-
pohjaisista polttoaineista. 
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja ovat mahdollisesti viite kosteusvaurioituneesta 
puumateriaalista. 
Alkoholien/Isopropanolin esiintyminen sisäilmassa on poikkeavaa. Isopropanolin lähteenä voi 
olla denaturoidut alkoholit tai rakenteissa olevat kosteusvauriot, joiden tuloksena syntyy käy-
mistuotteita. 
Piiyhdisteiden esiintyminen korkeina pitoisuuksina on peräisin tiivistysmassoista tai puhdistus-
/shampoo tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja sisäilmassa on havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -näytteet eivät ylittäneet viitearvoja minkään kerroksen osalta.  
 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutattava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Johtoliitos 1 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
15.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331838e kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 

 

252 - Penicillium (40 cfu/m3) 
- Cladosporium (31 cfu/ m3 

1. krs 
 

 
 

519 - Penicillium (197 cfu/ m3) 
- Streptomyces (14 cfu/ m3) 

- Muut bakteerit (226 cfu/ m3) 

2.krs 
 

150 - Penicillium (69 cfu/m3) 
 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
 
Kellarikerroksen mikrobipitoisuudet olivat alhaisempia kuin 1.krs tiloissa. Bakteerien osuus ei 
ollut merkitsevä kokonaispitoisuuteen verrattuna. 
 
1.krs mikrobipitoisuus oli korkeampi kuin kellarikerroksen. Aktinobakteeri (Streptomyces) pi-
toisuus ylitti tulkintaohjeen viitearvon. Tulosten perusteella tiloissa on poikkeava mikrobi-
lähde. Bakteerien pitoisuus oli selvästi korkeampi kuin muissa kerroksissa, mutta ei ole mer-
kitsevä kokonaispitoisuuteen verrattuna. 
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Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
20.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/76 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,76 

Naftaleeni 0,13 

  

 yhteensä 1,4 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,13 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,76 
µg/m3.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

 
Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 21.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/59 kopio on liitteenä. 
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Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 5 3 6 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

undekaani 5   

2,2,4,4,6,8,8-heptam-
etyylinonaani 

  9 

yhteensä 6 5 11 

TERPEENIT    

a-pineeni 12   

yhteensä 19 5 7 

ALKOHOLIT    

etanoli    

isopropanoli 20 15 12 

yhteensä 21 18 15 

ESTERIT    
etyyliasetaatti  4 4 

muut esterir 5 13 10 

yhteensä 6 22 19 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

nonanaali  5 5 

yhteensä 2 12 13 

TXIB 1 3 2 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 4 31 57 

muut piiyhdisteet  10 30 

yhteensä  41 87 

HAPOT    

etikkahappo  3 3 

TVOC- pitoisuus1: 75 140 210 

TVOC- pitoisuus2: 55 120 200 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 75 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 140 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 210 µg/m3 
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TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 
Alifaattisen hiilivety-yhdisteen 2,2,4,4,6,8,8-heptametaaninonaani on lähtöisin dieselpolttoai-
neesta, jossa sitä käytetään setaaniluvun säätöön. Tämä viittaa polttoaineen varastointiin si-
sätiloissa tai kulkeutumiseen viereisestä asunnosta. 
 
Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen kaikissa näytteessä viittaa sii-
hen, että kerroksen ala-/välipohja rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta. 
 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Tulosten perusteella kellarikerroksen rakenteissa ei ole merkittäviä kosteus- tai mikrobivauri-
oita. 
 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331838e 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/76 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/59 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Johtoliitos 1 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
15.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331838a kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 
(tulkintaan merkittävästi vaikuttava lajisto) 

Kellari 
 
 

 

841 - A. versicolor (513 cfu/m3) 
- Cladosporium (46 cfu/m3) 
- Streptomyces (9 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (156 cfu/m3) 
 

1. krs 
 

 
 

633 - Cladosporium (38 cfu/m3) 
- A. versicolor (31 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (471 cfu/m3) 
 

2.krs 
 

206 - A. versicolor (91 cfu/m3) 
 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
Kellarikerroksen aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus on lähellä viitearvoa 10 cfu/m3.  
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuudet ovat korkeat ja A. versicolor pitoisuus on poik-
keuksellisen korkea. Bakteeripitoisuus on korkea, mutta ei merkitsevä kokonaispitoisuuden 
tulkintaan. 
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Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikro-
bien itiöitä.  
 
1.krs ja 2. krs sisäilman mikrobipitoisuudet ovat alhaisemmat kuin kellarikerroksessa. Lajistot 
ovat melko samanlaiset.  
 
1.krs lajisto koostuu pääosin Cladosporium ja A.versicolor lajeista. Bakteerien osuus kokonais-
pitoisuudessa on merkittävä kokonaispitoisuuden tulkinnassa. 
 
2.krs esiintyy merkittävän paljon A. versicolor lajia. Tämä viitta poikkeavaan lähteeseen ti-
loissa, koska pitoisuus on korkeampi kuin 1.krs tulos. 

 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
15.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/88 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,37 

Naftaleeni 0,09 

  

 yhteensä 0,98 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,09 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,37 
µg/m3.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa. 
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3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 21.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/60 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 3 2 2 

TERPEENIT    

a-pineeni 14   

d-kareeni 8   

limoneeni 10   

yhteensä 32 19 5 

ALKOHOLIT    

mentoli  61 23 

isopropanoli  4 17 

yhteensä 6 68 41 

TXIB  5  

muut esterit 6   

yhteensä 9 7  

ALDEHYDIT JA KETONIT    

nonanaali  5  

yhteensä 6 14  

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 12 58 16 

yhteensä 12 58 16 

HAPOT    

etikkahappo  5 3 

TVOC- pitoisuus1: 82 220 100 

TVOC- pitoisuus2: 78 210 80 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 82 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 220 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 100 µg/m3 

 

Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin 1.krs. Terpeenien osuus yh-
disteiden kokonaispitoisuudesta on merkittävä ja tämä viittaa puurakenteiden kosteusrasituk-
seen. Piiyhdisteet kerroksen näytteissä ovat peräisin tiivistysmassoista tai siivoustuotteista. 
 
1.krs TVOC -pitoisuus oli selvästi korkeampi kuin muissa kerroksissa. Näytteessä tunnistettu 
Mentoli on peräisin hajusteista tai siivoustuotteista. Tätä päätelmää tukee myös suuri Piiyh-
disteiden pitoisuus näytteessä. Tunnistetut piiyhdisteet ovat yleisimmin lähtöisin kosmetiikka-
/siivoustuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman VOC -näytteen TVOC -pitoisuudet eivät ylittäneet viitearvoja. Suurimpina pitoisuuk-
sina tunnistetut yhdisteet ovat peräisin kosmetiikka-/hajuste-/siivous tuotteista. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
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Lappeenrannassa 12.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Johtoliitos 3 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
15.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331838b kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

770 - Penicillium (255 cfu/m3) 
- Cladosporium (153 cfu/m3) 

- A. versicolor (89 cfu/m3) 
- Streptomyces (14 cfu/m3) 
Muut bakteerit (184 cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 
 

 

1078 - Cladosporium (300 cfu/m3) 
- Penicillium (93 cfu/m3) 

- Streptomyces (10 cfu/m3) 
- Muut bakteerit (577 cfu/m3) 

2.krs 
 

 
 

1318 - A. versicolor (89 cfu/m3) 
- Cladosporium (53 cfu/m3) 

- Muut bakteerit (1105 cfu/m3) 

 
 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot. 
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Kellarikerroksen ja 1. krs näytteissä aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus ylitti viitearvot. 
Kellarikerroksen ja asuinkerroksen aktinobakteeripitoisuuksissa ei ole merkittävää eroa. Tämä 
viittaa siihen, että asuinkerroksessa on poikkeava mikrobilähde.  
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuudet kohonneita. Penicillium, Cladosporium ja A. ver-
sicolor pitoisuudet ovat poikkeuksellisen korkeat. Bakteeripitoisuus oli korkea, mutta ei ole 
merkitsevä kokonaispitoisuuden tulkintaan. Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy il-
maa asuinkerrokseen ja tämän myötä mikrobien itiöitä.  
 
1.krs ja 2.krs sisäilman mikrobipitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin kellarikerrok-
sessa. Lajistot eivät ole yhteneviä. 1. krs ja 2. krs bakteerien osuus on kuitenkin huomattavan 
korkea ja vaikuttaa kokonaispitoisuuden tulkintaan.  
 
1.krs lajisto koostuu pääosin Cladosporium ja Penicillium lajeista. Bakteerien osuus on koko-
naispitoisuudessa merkittävä. 
 
2.krs lajisto koostuu A. versicolor ja Cladosporium lajeista. Bakteerien osuus kokonaispitoisuu-
dessa on erittäin merkittävä. A. versicolor pitoisuus viittaa poikkeavaan lähteeseen 2. kerrok-
sessa. 

 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
15.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/87 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,19 

Naftaleeni 0,10 

  

 yhteensä 0,47 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,10 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,19 
µg/m3.  Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa. 
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

 
Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 15.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/61 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

undekaani 24 8 7 

dodekaani 17 17 17 

yhteensä 58 38 39 

TERPEENIT    

a-pineeni 6 6 8 

yhteensä 10 10 13 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 2 28 36 

2-etyyli-1-heksanoli 1 2 2 

yhteensä 3 31 39 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

oktanaali 12 1 1 

nonaali 9 8 8 

yhteensä 26 17 15 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 5 21 24 

HAPOT    

etikkahappo - 7 6 

TVOC- pitoisuus1: 120 160 180 

TVOC- pitoisuus2: 110 130 140 



Johtoliitos 3 A, 55100 Imatra 6 (7) 

 

       

 
Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 120 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 160 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 180 µg/m3 

 
Kaikkien näytteiden TVOC -pitoisuudet eivät ylittäneet viitearvoja. TVOC -pitoisuus kohoaa 
asuinkerroksissa verrattuna kellaritiloihin niin, että korkein pitoisuus on 2.krs tiloissa.  
 
Alifaattisten hiilivetyjen ryhmän yhdisteiden lähteitä ovat lähinnä lattiavahat ja –pesuaineet. 
Näitä yhdisteitä on kaikkien kerrosten näytteissä. 
 
Terpeenit ovat lähtöisin puumateriaalista ja niitä on tasaisesti kaikissa kerroksissa. 
 
Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa siihen, että 1.krs kerroksen välipohja 
ja ulkoseinä rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta ja tämän rasituksen johdosta materiaa-
leissa on käynnistynyt hajoamisreaktioita. Tätä tulkintaa tukee Isopropanolin ja Etikkahapon 
esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina 1.krs ja 2.krs näytteissä. 
 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. Kellarikerroksen pitoi-
suus on alhaisempi kuin asuinkerrosten. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
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Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 13.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331838 b 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/87 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/61 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Johtoliitos 3 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
18.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331977 b kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

2461 - Penicillium 1391 cfu/m3 
- A. versicolor 533 cfu/m3 
- Wallemia 273 cfu/m3 
- Streptomyces 21 cfu/m3 

 

1. krs 
 
 
 

 

1379 - Hiivat, vaaleat 162 cfu/m3 
- Cladosporium 115 cfu/m3 
- Streptomyces 14 cfu/m3 
- Muut bakteerit 414 cfu/m3 

2.krs 
 
 
 

 

556 - A. versicolor 118 cfu/m3 
- Penicillium 57 cfu/m3 
- Wallemia 20 cfu/m3 
- Streptomyces 5 cfu/m3 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiö pitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
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Kellarikerroksessa ja 1. kerroksessa aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus ylitti tulkintaoh-
jeen viitearvon ja viittaa poikkeavaan mikrobilähteeseen.  
 
Kellarikerroksen sisäilman mikrobipitoisuus oli korkea. Mikrobilajisto koostui enimmäkseen 
Penicillium, A. versicolor ja Wallemia lajeista. Näiden lajien esiintyminen runsaina viittaa tilaan 
kohdistuvaan kosteusrasitukseen. 
 
1.kerroksen mikrobilajisto koostui vaaleista hiivoista ja Cladosporium lajeista. Lajisto poikkeaa 
muiden kerrosten lajistosta. Muiden bakteerien osuus kokonaispitoisuudesta oli selvästi suu-
rempi kuin muissa kerroksissa. 1. kerroksessa esiintyvä lajisto viittaa rakenteisiin kohdistuvaan 
kosteusrasitukseen. 
 
2.kerroksen mikrobilajisto poikkeaa 1. kerroksen lajistosta, mutta on hyvin samankaltainen 
kellarikerroksen lajiston kanssa.  2. kerroksen mikrobilajisto koostui A. versicolor, Penicillium 
ja Wallemia lajeista. Lajisto viittaa kosteusrasitukseen.  2. kerroksen Streptomyces pitoisuus 
jäi alle viitearvon ja on huomattavasti alempia kerroksia pienempi. Streptomyces:n esiintymi-
nen tässä näytteessä kuitenkin viittaa poikkeavaan lähteeseen tiloissa. On myös mahdollista, 
että tiloihin on kulkeutunut epäpuhtauksia alemmista kerroksista paine-eroista johtuen.  

 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 
 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
18.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/85 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,18 

Naftaleeni 0,15 

  

 yhteensä 0,55 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,15 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,18 
µg/m3. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 18.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/62 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

tolueeni 6 2 3 

yhteensä 14 8 10 

TERPEENIT    

a-pineeni 5 3 3 

limoneeni 2 3 4 

yhteensä 9 6 8 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 5 20 21 

2-etyyli-1-heksanoli  1 1 

yhteensä 5 21 22 

ESTERIT    

etyyliasetaatti 1 5 2 

yhteensä 1 7 5 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

nonanaali 2 6 10 

yhteensä 7 14 19 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 5 15 15 

HAPOT    

etikkahappo 1 6 5 

TVOC- pitoisuus1: 56 100 110 

TVOC- pitoisuus2: 48 78 87 
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1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 56 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 100 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 110 µg/m3 

 

TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 
Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa siihen, että 1. krs välipohja ja ulkoseinä 
rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta ja tämän rasituksen johdosta materiaaleissa on käyn-
nistynyt hajoamisreaktioita. Tätä tulkintaa tukee Isopropanolin ja Etikkahapon esiintyminen 
poikkeavina pitoisuuksina 1.krs ja 2.krs näytteissä. 
 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 13.52016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331977 b 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/85 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/62 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Johtoliitos 11 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 126 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
18.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331977 c kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

450 - A. versicolor 95cfu/m3 
- Penicillium 60 cfu/m3 
- Streptomyces 12 cfu/m3 
- Muut bakteerit 124 cfu/m3 

1. krs 
 

 
 

881 - Penicillium 81 cfu/m3 
- Streptomyces 17 cfu/m3 
- Muut bakteerit 501 cfu/m3 

2.krs 
 
 
 

 

1695 - Penicillium 770 cfu/m3 
- Hiivat, vaaleat 138 cfu/m3 
- Sreptomyces 7 cfu/m3 
- Muut bakteerit 513 cfu/m3 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
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Kellarikerroksen ja 1. krs näytteissä aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus ylitti tulkintaoh-
jeen viitearvon ja 2. kerroksen pitoisuus oli hyvin lähellä viitearvoa. Korkea Streptomyces pi-
toisuus viittaa poikkeavaan mikrobilähteeseen ja kosteusrasitukseen. 
 
Kellarikerroksen mikrobilajisto koostui enimmäkseen A. versicolor ja Penicillium lajeista. Näi-
den lajien esiintyminen valtalajeina viittaa tilaan kohdistuvaan kosteusrasitukseen. 
 
1.kerroksen mikrobilajiston valtalaji oli Penicillium. Bakteerien osuus mikrobien kokonaispitoi-
suudessa oli merkittävän suuri.  
 
Poikkeuksellisesti 2. kerroksen kokonaismikrobipitoisuus oli korkein. 1. ja 2. kerroksen mikro-
bilajisto oli hyvin samankaltainen. 2. kerroksen mikrobilajisto koostui Penicillium ja vaaleista 
hiiva lajeista.  Bakteerien osuus kokonaispitoisuudesta oli suuri. Penicilliumin runsas pitoisuus 
kokonaispitoisuudessa viittaa kosteusrasitukseen tilojen rakenteissa. 
 
2. kerroksen Streptomyces pitoisuus jäi alle viitearvon ja oli huomattavasti alempia kerroksia 
pienempi. Streptomyces:n esiintyminen tässä näytteessä kuitenkin viittaa poikkeavaan lähtee-
seen tiloissa. On myös mahdollista, että tiloihin on kulkeutunut epäpuhtauksia alemmista ker-
roksista paine-eroista johtuen. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 
 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
18.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/78 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,23 

Naftaleeni 0,07 

  

 yhteensä 0,50 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
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Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,07 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,23 
µg/m3. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 18.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/63 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

m+p-ksyleeni 18 3 3 

p-isopropyylitolueeni 16 2 2 

yhteensä 54 10 11 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

muut haarautuneet avoketjuiset hiilivedyt 70 5 6 

undekaani 30 - - 

dodekaani 23 - - 

4-metyylidekaani 11 - - 

yhteensä 164 12 13 

TERPEENIT    

a-pineeni 24 10 10 

b-pineeni 12 2 2 

limoneeni 19 7 8 

yhteensä 58 21 21 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 30 13 11 

2-etyyli-1-heksanoli 3 3 3 

yhteensä 34 16 14 

ESTERIT    

TXIB - 4 4 

muita estereitä - 22 19 

yhteensä 5 29 27 

ALDEHYDIT JA KETONIT    
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oktanaali 29 1 1 

yhteensä 49 26 28 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 4 50 40 

HAPOT    

etikkahappo 2 6 6 

TVOC- pitoisuus1: 480 220 210 

TVOC- pitoisuus2: 440 200 190 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  

 
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 480 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 220 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 210 µg/m3 

 
Kellarikerroksen TVOC -pitoisuus ylitti viitearvon. Kellarikerroksen tiloissa oli tutkimushetkellä 
runsaasti taiteen tekemiseen liittyviä tavaroita ja tuotteita. Tunnistetut yhdisteet ovat pääosin 
lähtöisin edellä mainituista tuotteista.  
 
1.krs ja 2.krs TVOC -pitoisuudet eivät ylittäneet viitearvoja. Näiden tilojen tunnistetut yhdis-
teet ovat pääosin lähtöisin kellarikerroksesta ja asuintilojen taiteesta.  
 
Etikkahapon esiintyminen asuintiloissa voi olla viite tilojen rakenteisiin kohdistuvasta kosteus-
rasituksesta. 
 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 

 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuus kellarikerroksessa ylitti viitearvon. 
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1.krs ja 2.krs TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja. Näiden tilojen tuloksen tulkintaa vai-
keuttaa tilojen käyttöön liittymä kemiallisten yhdisteiden esiintyminen luontaisesti sisäil-
massa. Kiinteistön toisen pään tulokset ovat vastaavat kuin alueen muiden samankaltaisten 
kiinteistöjen.  
 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 
Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 13.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331977 c 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/78 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/63 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISÄILMAMITTAUSTEN TULOKSET 

Johtoliitos 11 B 

55100 Imatra 

 

13.5.2016 

 
  



Johtoliitos 11 B, 55100 Imatra 2 (7) 

 

       

 
Tämän raportin osittainen lainaaminen ilman Suomen Sisäilmakeskuksen lupaa on kielletty 
 

1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Johtoliitos 11 B 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
18.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331977 d kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

817 - A. penicillioides 175 cfu/m3 
- A. versicolor 76 cfu/m3 
- Wallemia 72 cfu/m3 
- Muut bakteerit 11 cfu/m3 

1. krs 
 
 

 

2196 - Cladosporium 1315 cfu/m3 
- Hiivat, vaaleat 60 cfu/m3 
- Muut bakteerit 428 cfu/m3 

2.krs 
 
 
 

 

489 - Cladosporium 128 cfu/m3 
- A. versicolor 19 cfu/m3 
- Penicillium 19 cfu/m3 
- Muut bakteerit 101 cfu/m3 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
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Kellarikerroksen mikrobilajisto koostui A. penicillioides, A. versicolor ja Wallemia lajeista. Bak-
teerien osuus kokonaispitoisuudessa ei ole merkittävä. A. penicillioides ja A. versicolor lajien 
esiintyminen valtalajeina viittaa rakenteisiin kohdistuvaan kosteusrasitukseen. 
 
1.kerroksen kokonaismikrobipitoisuus oli erittäin suuri. Mikrobilajisto koostui suurimmaksi 
osaksi Cladosporium ja vaalea hiiva lajeista. Bakteereita oli paljon, mutta ei osuudeltaan mer-
kittävästi. Hyvin korkea Cladosporium pitoisuus on viite rakenteisiin kohdistuvasta kosteusra-
situksesta. Cladosporium esiintyminen näytteissä on tyypillistä tämän tyyppisille rakenteille.   
 
2.kerroksen mikrobilajisto koostui Cladosporium, A. versicolor ja Penicillium lajeista. Lajit ovat 
samoja, joita esiintyi alemmissakin kerroksissa. Paine-erosta johtuen alemmista kerroksista voi 
siirtyä ilmaa ylempiin kerroksiin ja tämän myötä myös mikrobien itiöitä. Pitoisuudet voivat vii-
tata myös poikkeavaan mikrobilähteeseen 2. kerroksessa. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
18.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/86 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,19 

Naftaleeni 0,13 

  

 yhteensä 0,51 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,13 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³). Fenantreenipitoisuus oli 0,19 
µg/m3. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
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Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 18.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 510022119/64 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 10 10 10 

TERPEENIT    

a-pineeni 9 12 14 

limoneeni 5 5 5 

yhteensä 18 21 24 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 88 21 23 

2-etyyli-1-heksanoli 1 2 2 

yhteensä 89 30 33 

ESTERIT    

TXIB - 1 1 

muita estereitä - 9 11 

yhteensä 0,5 13 15 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 10 18 25 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 4 26 42 

HAPOT    

etikkahappo - 7 4 

TVOC- pitoisuus1: 150 150 200 

TVOC- pitoisuus2: 57 120 170 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
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Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 150 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 150 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 200 µg/m3 

 
TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
Kellarikerroksen korkea Isopropanolipitoisuus voi olla peräisin kiinteistön toisen osan kellari-
kerroksen taitelijatiloista. 
 
Asuinkerroksissa tunnistettujen Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen 
viittaa siihen, että 1.krs välipohja ja ulkoseinä rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta ja tämän 
rasituksen johdosta materiaaleissa on käynnistynyt hajoamisreaktioita. Tätä tulkintaa tukee 
Isopropanolin ja Etikkahapon esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina 1.krs ja 2.krs näytteissä. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Kupariliitos 5 A 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 126 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
19.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331977 e kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

1635 - A. versicolor 481 cfu/m3 
- Penicillium 141 cfu/m3 
- Eurotium 137 cfu/m3 
- Cladosporium 61 cfu/m3 
- Wallemia 21 cfu/m3 
- Streptomyces 5 cfu/m3 
- Muut bakteerit 446 cfu/m3 
 

1. krs 
 
 
 
 
 

1452 - Cladosporium 112 cfu/m3 
- Penicillium 110 cfu/m3 
- Wallemia 89 cfu/m3 
- A. penicillioides 67 cfu/m3 
- Streptomyces 3 cfu/m3 
- Muut bakteerit 785 cfu/m3 

 

2.krs 
 
 
 
 
 

1147 - Wallemia 53 cfu/m3 
- Penicillium 49 cfu/m3 
- A. versicolor 42 cfu/m3 
- Streptomyces 8 cfu/m3 
- Muut bakteerit 739 cfu/m3 
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Tulosten tulkinta 
 
Kaikkien näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen vii-
tearvot.  
 
2. kerroksen aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus on lähellä viitearvoa ja viittaa poikkeuk-
selliseen mikrobilähteeseen tilassa. Kellarin ja 1. kerroksen Streptomycespitoisuudet ovat 
myös koholla. Kellarin pitoisuus voi viitata poikkeukselliseen mikrobilähteeseen kyseisissä ti-
loissa. 1. kerroksen pitoisuus voi johtua myös mikrobien kulkeutumisesta muista kerroksista. 
Paine-erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerroksiin ja tämän myötä myös 
mikrobien itiöitä.  
 
Kaikkien kerroksien mikrobilajisto oli samantyyppinen. 
  
Kellarin mikrobipitoisuus oli kaikkein korkein ja lajistoltaan monipuolinen. Se koostui A. versi-
color, Penicillium, Eurotium, Cladosporium ja Wallemia lajeista. Bakteeripitoisuus oli korkea, 
mutta ei merkittävä. Tyypillisesti tällainen lajisto viittaa tilaan kohdistuvaan kosteusrasituk-
seen. 
 
1.kerroksen mikrobilajisto koostui Cladosporium, Penicillium, Wallemia ja A. penicillioides la-
jeista. Bakteeripitoisuus oli suuri ja oli noin puolet mikrobien kokonaispitoisuudesta. Vallitse-
vat lajit viittaavat kosteusrasitukseen tilassa, mutta ovat voineet kulkeutua tilaan myös kella-
rista paine-erojen aikaan saamien ilmavirtausten mukana. 
 
2. kerroksen mikrobilajisto koostui Wallemia, Penicillium ja A. versicolor lajeista. Myös toisen 
asuinkerroksen bakteeripitoisuus oli suuri. Bakteeripitoisuus oli yli puolet mikrobien kokonais-
pitoisuudesta. 2. kerroksen mikrobit voivat viitata poikkeukselliseen mikrobilähteeseen tai 
ovat voineet kulkeutua tilaan alemmista kerroksista. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 
 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
19.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/81 kopio on liitteenä. 
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Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,07 

  

 yhteensä 0,22 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,07 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³).  Muut pitoisuusarvot jäivät alle 
määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 19.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/65 kopio on liitteenä. 
 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 0,5 1 12 

TERPEENIT    

limoneeni 1 7 5 

yhteensä 7 14 9 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 1 12 56 

2-etyyli-1-heksanoli - 2 2 

yhteensä 1 24 81 

ESTERIT    

TXIB - 2 1 

muita estereitä - 3 10 

yhteensä 0,5 10 15 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 5 11 20 
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PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 7 44 62 

HAPOT    

etikkahappo - 7 12 

yhteensä - 7 15 

TVOC- pitoisuus1: 25 140 280 

TVOC- pitoisuus2: 22 120 190 

1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  

 
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 25 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 140 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 280 µg/m3 

 
TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 
Kellarikerroksen TVOC -pitoisuudet ovat alhaiset, eikä niissä ei ole poikkeavia yksittäisten yh-
disteiden pitoisuuksia. 
 
Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa siihen, että asuintilojen -
välipohja ja ulkoseinä rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta ja tämän rasituksen johdosta 
materiaaleissa on käynnistynyt hajoamisreaktioita. Tätä tulkintaa tukee Isopropanolin ja Etik-
kahapon esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina 1.krs ja 2.krs näytteissä. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 

 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. Kellarikerroksen pitoisuus on alhainen. Asuin-
kerrosten pitoisuudet ovat selvästi korkeammat, mikä viittaa rakenteiden kosteusrasitukseen. 
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5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 13.52016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331977 e 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/81 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/65 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

1.8 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 70 m2. 
 

1.9 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

1.9.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
19.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331977 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

26 064 
- Wallemia 10 329 (cfu/m3) 
- A. versicolor 6 375 (cfu/m3) 
- Basidiomykeetit 5 840 (cfu/m3) 
- A. penicillioides 574 (cfu/m3) 
- Penicillium 183 (cfu/m3) 
- Eurotium 96 (cfu/m3) 
- Streptomyces 2 (cfu/m3) 

 

1. krs 
 
 
 
 
 

680 - Cladosporium 128 (cfu/m3) 
- Wallemia 71 (cfu/m3) 
- A. penicillioides 54 (cfu/m3) 
- A. versicolor 25 (cfu/m3) 
- Streptomyces 2 (cfu/m3) 
- Muut bakteerit 125 (cfu/m3) 

 

2.krs 
 
 
 

 

1010 - Cladosporium 40 (cfu/m3) 
- A. penicillioides 22 (cfu/m3) 
- Streptomyces 2 (cfu/m3) 
- Muut bakteerit 747 (cfu/m3) 
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Tulosten tulkinta 
  
Kellarikerroksen sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen mu-
kaiset viitearvot merkittävästi. Valtalajina tunnistettiin Wallemia ja A.versicolor, joka on tyy-
pillinen tämän kaltaisille rakenteille/vaurioille. Näytteestä tunnistettiin myös muita indikaat-
torilajistoon kuuluvia lajeja merkittävinä pitoisuuksina. Lisäksi Basidiomykeettipitoisuudet oli-
vat erittäin korkeat.  
 
1.krs ja 2. krs sieni-itiö pitoisuudet ylittävät Asumisterveysasetuksen tulkintaohjeen mukaiset 
viitearvot. Lajisto ja määrät ovat samankaltaiset.  
 
Paine-erosta johtuen alempien kerrosten ilmaa siirtyy ylempään kerrokseen. Tämän ilmavir-
tauksen mukana siirtyy myös ilman sisältämiä epäpuhtauksia tilojen välillä. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

1.9.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
19.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 1510022119/82 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Fenantreeni 0,25 

Naftaleeni 0,12 

  

 yhteensä 0,57 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,12 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³).  Fenantreeni ilmassa oli 0,25 
µg/m³. Muut pitoisuusarvot jäivät alle määritysrajan.  
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Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

1.9.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 19.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/66 kopio on liitteenä. 
 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  2.krs 

AROMAATTISET HIILIVEDYT    

yhteensä 2 4 6 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT    

2,2,4,4,6,8,8-hepmetyylinonaali - 13 20 

yhteensä 0,5 15 22 

TERPEENIT    

a-pineeni 7 8 13 

limoneeni 2 3 7 

yhteensä 11 16 27 

ALKOHOLIT    

isopropanoli 58 26 24 

2-etyyli-1-heksanoli 1 2 3 

yhteensä 59 35 37 

ESTERIT    

TXIB - 1 2 

muita estereitä - 12 40 

yhteensä 1 21 59 

ALDEHYDIT JA KETONIT    

yhteensä 6 22 27 

PIIYHDISTEET    

dekametyylisyklopentasiloksaani 18 84 210 

HAPOT    

etikkahappo 3 4 11 

TVOC- pitoisuus1: 100 240 480 

TVOC- pitoisuus2: 35 210 450 
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1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 100 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 240 µg/m3 

2.krs TVOC-pitoisuus oli 480 µg/m3 

 
TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdisteiden ko-
honneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 
 
2,2,4,4,6,8,8-hepmetyylinonaali -yhdistettä käytetään dieselpolttoaineen setaaniluvun sää-
töön ja viittaa polttoaineen varastointiin sisätiloissa. 
 
Terpeenien, Alkoholien, Aldehydien ja Ketonien esiintyminen viittaa siihen, että kerroksen ala-
välipohja ja ulkoseinä rakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta ja tämän rasituksen johdosta 
materiaaleissa on käynnistynyt hajoamisreaktioita. Tätä tulkintaa tukee Isopropanolin ja Etik-
kahapon esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina 1.krs ja 2.krs näytteissä. 
 
Piiyhdisteet ovat peräisin tiivistysmassoista tai kosmetiikka-/siivous tuotteista. dekametyyli-
syklopentasiloksaani käytetään pyykinpesu- ja –huuhteluaineissa. Tutkimushetkellä tiloissa 
havaittiin voimakas, pyykinpesuaineelle tyypillinen haju. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa, mutta kellarikerroksen puuraken-
teissa ja ilmassa oli havaittavissa ”ratapölkyn” haju. 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. Asuinkerrosten TVOC -pitoisuudet ovat samalla 
tasolla, kun 2.kerroksen tuloksesta vähennetään pois korkea Pii-yhdisteiden tulos. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
 
 
Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
 
Lappeenrannassa 13.5.2016 

 
Tapani Moilanen 
rakennusterveysasiantuntija, rkm 
VVT-C-8467-26-12 
 

Liitteet  Sisäilmamikrobit TTL 331977 
IPAH analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/82 

 IVOC analyysivastaus Ramboll Analytics 1510022119/66 
  

 
 

Jakelu Tilaaja (sähköpostina) 
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n arkisto 
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohde 

Fortum  
Kupariliitos 7 
55100 Imatra 

1.2 Tilaaja/-t ja osoitetiedot   

Mikko Tavastila, Real Estate Asset Manager      
Fortum Power and Heat Oy    
PL 100   
00048 Fortum  
0504525 796 
mikko.tavastila@fortum.com 

1.3 Tilaajan yhteyshenkilöt 

Eero Mäkinen  
Property manager 
050 4524048 
eero.makinen@fortum.com 

1.4 Toimeksisaaja ja tutkijat 

Suomen Sisäilmakeskus Oy, Lappeenrannan toimipiste 
Tapani Moilanen, rkm, rakennusterveysasiantuntija 
Niina Pesonen, RI AMK, tutkimusinsinööri 
Johanna Tamminen, harjoittelija 

1.5 Tutkimusajankohta 

6. – 20.4.2016 

1.6 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää kiinteistön sisäilman sisältämiä mikrobipitoisuuk-
sia, PAH-pitoisuuksia ja VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. 

1.7 Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset rajoittuvat tutkimussuunnitelman mukaisiin tiloihin. 
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2 PERUSTIEDOT KOHTEESTA 

2.1 Yleistiedot 

Kiinteistö on 1940-luvulla rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka pinta-ala on 150 m2. 
 

2.2 Käytettävissä olleet asiakirjat ja aikaisemmat tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat ovat tarjouspyynnön mukana toimitetut kiinteistön perustiedot. 
 

3 TUTKIMUKSET JA TULOKSET 

3.1.1 Mikrobit sisäilmassa (IM) 

Mikrobinäytteenotossa käytetään sähkökäyttöistä Andersen – keräintä, jonka pumpulla ime-
tään sisäilmasta ilmanäytettä 15 minuutin ajan. Sisäilmassa esiintyvät mikrobit voivat olla 
home-, hiiva- ja lahottajasieniä tai bakteereja. Näytteenotolla pyritään selvittämään, onko 
tutkitussa rakennuksessa jokin poikkeava mikrobilähde joka saattaisi viitata kosteusvaurioon. 

 
19.4.2016 otettujen ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty taulukossa 1. Työterveys-
laitoksen analyysivastauksen 331977 g kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 1. Mikrobipitoisuudet eri tilojen sisäilmassa.  

Tila 
 

Pitoisuus yhteensä 3 alustalta  
(cfu/m3) 

Tulokset 

Kellari 
 
 
 
 

1148 - A. versicolor 152 cfu/m3 
- Penicillium 79 cfu/m3 
- Streptomyces 38 cfu/m3 
- A. penicillioides 35 cfu/m3 
- Muut bakteerit 634 cfu/m3 

 

1. krs 
 
 

 

488 - Penicillium 19 cfu/m3 
- Streptomyces 7 cfu/m3 
- Muut bakteerit 295 cfu/m3 

 
Tulosten tulkinta 
 
Kummankin kerroksen näytteiden sieni-itiöpitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen tul-
kintaohjeen viitearvot.  
 
Kellarin aktinobakteeri (Streptomyces) pitoisuus oli hyvin korkea ja ylitti viitearvon. Korkea 
pitoisuus viittaa rakenteisiin kohdistuvaan kosteusrasitukseen. 
 
Myös 1. kerroksen Streptomyces pitoisuus oli lähellä viitearvoa. Pitoisuus voi johtua poikkea-
vasta mikrobilähteestä tai se voi johtua myös mikrobien kulkeutumisesta kellarista. Paine-
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erosta johtuen kellarikerroksesta siirtyy ilmaa asuinkerrokseen ja tämän myötä myös mikro-
bien itiöitä. 
 
Kellarin muu mikrobilajisto koostui A. versicolor, Penicillium ja A. penicillioides lajeista. Bak-
teerien osuus kokonaispitoisuudesta oli yli puolet. Lajisto on viite kellarin rakenteisiin kohdis-
tuvasta kosteusrasituksesta.  
 
1.kerroksen lajiston valtalaji oli Penicillium. Bakteerien osuus mikrobien kokonaispitoisuu-
desta oli huomattava. 1. kerroksen mikrobipitoisuus on luultavimmin peräisin kellarikerrok-
sesta ja päätynyt tilaan paine-eroista johtuvien ilmavirtojen mukana. 
 
Sisäilman sieni-itiö- ja bakteeripitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, jo-
ten mikrobitulosten tulkinnassa on tarkasteltava myös näytteiden mikrobisuvustoa. Yksittäi-
sellä mittaushetkellä todettu sieni-itiöpitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin 
mikrobikasvustoja eikä kosteus- ja homevaurion mahdollisuutta voida näin ollen varmuudella 
sulkea pois / Asumisterveysopas 2009/. 
 
Asumisterveysohjeessa annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien asuinra-
kennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet yli 100 cfu/m3 ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10 
cfu/m3 talviaikana viittaa mikrobilähteeseen sisätiloissa. 

3.1.2 PAH-yhdisteet sisäilmassa (IPAH) 

PAH – näyte imetään sisäilmasta sähkökäyttöisellä pumpulla lasiseen XAD – putkeen 90 mi-
nuutin ajan. PAH – yhdisteitä vapautuu sisäilmaan esimerkiksi rakennuksissa vesieristeinä käy-
tetyistä kivihiiliterva- ja bitumituotteista. 
 
19.4.2016 otetun ilmanäytteen PAH-analyysitulos ja tulkinta on esitetty taulukossa 2. Ramboll 
Analytics analyysivastauksen 151002211/83 kopio on liitteenä. 
 
Taulukko 2. Yhteenveto sisäilman PAH-näytteen tuloksista.  

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

Kellari  Naftaleeni 0,08 

  

 yhteensä 0,31 

Näytteenotto- 
kohta 

Yhdiste Pitoisuus 
µg/m3 

1.krs Naftaleeni 0,08 

  

 yhteensä 0,22 

Asumisterveysasetus 2015: Naftaleenin toimenpideraja 10 µg/m3, mutta hajua ei saa esiintyä. 
 
Tulosten tulkinta kellari 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,08 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³).  Muut pitoisuusarvot jäivät alle 
määritysrajan.  
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Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 
 Tulosten tulkinta 1. krs 
 
Tuloksen perusteella sisäilmasta kerätyn ilmanäytteen naftaleenipitoisuus oli 0,08 µg/m³, joka 
jää alle hengitetyn naftaleenin viitepitoisuuden (10 µg/m³).. Muut pitoisuusarvot jäivät alle 
määritysrajan.  
 
Sisäilman PAH -näytteen naftaleenipitoisuus ei ylitä viitearvoa.  
 

3.1.3 VOC-pitoisuus sisäilmassa (IVOC) 

Sisäilman VOC-näyte otetaan sähkökäyttöisellä imupumpulla metalliseen Tenax TA -putkeen 
90 minuutin ajan. VOC -yhdisteitä vapautuu kaasumaisena sisäilmaan esimerkiksi rakennus- ja 
sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja kosteusvaurion yhteydessä. 
 
Sisäilman VOC-pitoisuudet mitattiin tiloista 19.4.2016, ja tulokset on esitetty taulukossa 3.  
Ramboll Analytics analyysivastauksen 1510022119/67 kopio on liitteenä. 
 
 
Taulukko 3. VOC-yhdisteiden pitoisuudet ja TVOC sisäilmassa. TVOC = mitattujen haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus.  

 Pitoisuus 
(µg/m3) 

Kellari 1.krs  

AROMAATTISET HIILIVEDYT   

yhteensä 2 2 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT   

yhteensä 2 2 

TERPEENIT   

a-pineeni 2 3 

limoneeni 7 10 

yhteensä 10 14 

ALKOHOLIT   

isopropanoli 10 10 

2-etyyli-1-heksanoli 2 3 

yhteensä 12 13 

ALDEHYDIT JA KETONIT   

yhteensä 12 14 

PIIYHDISTEET   

dekametyylisyklopentasiloksaani 27 29 

HAPOT   

etikkahappo 6 2 

TVOC- pitoisuus1: 95 92 

TVOC- pitoisuus2: 84 80 
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1)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 50-260 °C  

2)TVOC-pitoisuus on tunnistettujen ja tunnistamattomien hiilivetyjen kokonaispitoisuus, joi-
den kiehumispiste on noin 69-287 °C  

 
 
Tulosten tulkinta 
 
kellarikerros TVOC-pitoisuus oli 95 µg/m3 

1.krs TVOC-pitoisuus oli 92 µg/m3 

 
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylittäneet viitearvoja. Kokonaispitoisuudet olivat molem-
missa kerroksissa samalla tasolla ja yhdisteryhmien/yhdisteiden pitoisuudet olivat alhaisia. 
 
Terpeenien ja Alkoholien lievästi kohonneet pitoisuudet voivat olla viite rakenteisiin kohdistu-
vasta kosteusrasituksesta. Tätä päätelmää tukee sisäilman mikrobien kokonaismäärien ja ak-
tinobakteerien määrät, jotka ylittävät viitearvot. 
 
Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan haihtuvien orgaanis-
ten aineiden (VOC) pitoisuuksien määrällä ja kaikkia haihtuvia orgaanisia aineita termillä TVOC. 
 
Sisäilman tavanomaisena TVOC-pitoisuutena voidaan pitää pitoisuutta 200 - 300 μg/m³ /Asu-
misterveysopas/. Sisäilmasta voidaan analysoida n. 50 - 300 erilaista orgaanista yhdistettä, 
joista yksittäisten yhdisteiden pitoisuus asunnoissa harvoin ylittää 50 μg/m³. 
 

4 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Sisäilman mikrobipitoisuudet ylittävät kaikissa kerroksissa viitearvot. 
Sisäilman PAH -yhdisteiden pitoisuus ei ylittänyt viitearvoa.  
Sisäilman TVOC -pitoisuudet eivät ylitä viitearvoja, mutta yhdisteryhmien/yksittäisten yhdis-
teiden kohonneet pitoisuudet ovat poikkeavia. 

 

5 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Kellaritilojen rakenteissa on kosteus- ja homevaurioita. Rakenteita on muutettava kosteus-
teknisesti paremmin toimiviksi. 
Puurakenteisten ulkoseinien rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita voi olla 
myös välipohjarakenteissa. Rakenteiden lämmöneristeet on uusittava ja tiiveyttä parannet-
tava uusilla rakenteilla. 
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Yleiset sopimusehdot 
 
Suomen Sisäilmakeskus Oy noudattaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.  
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