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1 Taustaa 

Kerhokeskus Koskis sijaitsee entisessä leipomorakennuksessa jonka 

käyttötarkoitus on muutettu kerho- ja toimistotiloiksi vuonna 1988. 

Henkilökunnan mukaan, tilojen sisäilmassa on ongelmia, joiden johdosta 

henkilöstöä on oireillut. Oireiluja käyttäjien mukaan, oli havaittu yläkerran 

toimisto- ja opetuskeittiön tiloissa sekä alakerran toimistotiloissa. 

Imatran YH-rakennuttajan toimesta suoritettiin kerhotalon tiloissa 

sisäilmastoon liittyviä tutkimuksia tammi- / helmikuussa 2017. Nyt suoritetuilla 

tutkimuksilla haluttiin selvittää syitä henkilöstön kokemiin sisäilmahaittaan 

johtuvista tekijöistä. Ennen varsinaisia tutkimuksia, lähetettiin kerhotalon 

henkilöstölle sähköpostilla kyselylomake, jossa tiedusteltiin käyttäjien 

mielipidettä ja tuntemuksia työympäristössään. Vastausten perusteella 

kohdennettiin tutkimuksia tiloihin, joissa henkilöstö on kokenut oireiluja. 

2 Kohde 

Rakennus osoitteessa:   Einonkatu 9, 55100 Imatra 

Rakennus:    Toimistorakennus 

Kohteen laajuustiedot:  3 kerrosta + kellarikerros 

   Huonealat yht. 557,0m2   

Tutkimusajankohta:   Tammi- /helmikuu 2017 

Tutkimuksen tarkoitus:  Selvittää rakennuksen sisäilmanlaatuun 

vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksen laajuus: Tutkimus kohdistui ensimmäiseen ja 

toiseen kerrokseen, joissa henkilöstö on 

kokenut oireilua. 

Tilaaja:    Imatran YH-Rakennuttaja Oy 

Heikki Varis 

   Esterinkatu 10, 55100 Imatra 

 

Tarkastaja:   Olli Inkinen  

RakLamit Oy  

Revonhäntä 5, 55320 Rauha 
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3 Kohteen yleistiedot 

Rakennus on kolmikerroksinen 1925 valmistunut entinen leipomorakennus, 

joka on vuonna 1988 tehdyllä perusparannuksella muutettu toimisto- ja 

kerhotiloiksi. 

 Alapohja  

o Alapohjarakenteena toimii betonirakenteinen maatavasten oleva 

rakenne. Rakenteen alapuolisesta eristyksestä ei ole tietoa. 

 Perustus 

o Betonirakenteinen, jonka perustus on vedeneristetty 

perusparannuksen yhteydessä vuonna 1988.  

o Ei tarkasteltu tämän tutkimuksen yhteydessä 

 Salaoja- ja kattovesijärjestelmät 

o  Järjestelmät ovat asennettu perusparannuksen yhteydessä 1988. 

o Ei tarkasteltu tämän tutkimuksen yhteydessä. 

 Ulkoseinät  

o Täystiiliseinät paksuus 600 mm, ei lämpöeristystä. 

 Väliseinät 

o kantavat väliseinät kivirakenteisia, muutoin puurakenteisia. 

 Yläpohja,  

o Alkuperäiset paikalla rakennetut puiset kattokannattajat.  

o Eristyksenä toimii puru- sekä mineraalivillaeriste sekä 

lisälämmöneristeeksi puhallettu puukuituinen eriste. 

 Vesikate 

o Käsin saumattu rivipeltikate 

 Ikkunat ja ulko-ovet 

o Ikkunat ja ulko-ovet ovat uusittu vuonna 1988. 

 Lämmitysjärjestelmä 

o Lämmöntuottotapa kaukolämpö ja lämpö jaetaan vesikiertoisilla 

radiaattoreilla. 

 Ilmanvaihto 

o Koneellinen tulo/poistojärjestelmä lämmön talteenotolla. 

o Järjestelmä on uusittu perusparannuksen yhteydessä1988. 
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3.1 Käytettävissä olleet asiakirjat  

 Perusparannukseen liittyviä asiakirjoja 

3.2 Rajaukset ja epävarmuustekijät 

Tutkimuksen rajaukset 

o Tutkimuksia ei kohdennettu kellarikerroksen toimintatiloihin. 

o Ilmanvaihdon litramääriä ei tarkastettu. 

o Vesikaton tarkastusta lumipeitteen johdosta ei suoritettu. 

 

Tutkimuksen epävarmuustekijät 

o Rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. 

o Ullakkotilassa ei ollut kulkusiltoja. 

o Toisessa kerroksessa olevan toimisto huoneen 209 ullakkotilaan 

ei ollut pääsyä. 

4 Tutkimukset ja mittaukset tammi- / helmikuu 

Tutkimukset ja mittaukset kohdistuivat alkujaan käyttäjäkyselyn ja 

alkukartoituksen perusteella tiloihin, joissa on henkilökunta oireillut. 

Tutkimuksia on sittemmin laajennettu kattamaan kaikkia rakennuksen tiloja, 

lukuun ottamatta kellaritiloja. Kohteessa suoritettiin seuraavia tutkimuksia ja 

mittauksia tammi- ja helmikuun aikana. 

 Paine-eromittaukset, 1krs. / 2 krs. 

 Ilmavirtaustensuuntia savukokeilla 

 Mineraalivillakudut tasopinnoilta, 6 tilaa  

 VOC-näytteet, 3 kpl 

 Mikrobianalyysi laskeumapölynäytteistä 3 kpl 

 Mikrobianalyysi ilmanäytteistä 4 kpl  

 Lämpökuvaus 

 Rakenneavauksia 13 kpl 

 Materiaali näytteitä 13 kpl  
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4.1 Käytetyt apuvälineet 

Mittalaite Käyttökohde Kalibrointi 

Mikromanometri DM-2  Paine-eron mittaus 5/2012 (kalibrointi väli 5 v) 

Lämpökamera Flir E 60 Lämpökuvaus 2/2017 (kalibrointi väli 2 v) 

Savukone Tiny CX Ilmavirtaustutkimus - 

 

5 Käyttäjäkysely 

Ennen varsinaisia tutkimuksia lähetettiin henkilökunnalle haastattelulomake, 

jossa tiedusteltiin työpaikan sisäilmastoon liittyviä asioita. Kyselyyn vastasi 8 

henkilöä talon kahdeksasta henkilöstä. Rakennuksessa toimivan Toimarin 

henkilökunnalle ei lähetetty kyselyä informaatiokatkoksen johdosta. 

Haastateltuani paikan päällä Toimarin henkilöstöä, pitivät he 

sisäilmaongelmaa vain ajoittaisena, joka kohdistui lähinnä sivuvaraston 

vastaisen huoneen 220 sisäilmaan. 

Kerhotilan puolelta saatiin vastaukset kaikilta, mutta yleisesti vastausmäärä on 

pieni. Tällä saatiin kuitenkin suuntaa sisäilmatutkimuksiin sekä yleistä tietoa 

henkilökunnan kokemasta työpaikan sisäilmastosta.  

5.1 Käyttäjäkyselyn yhteenveto 

Henkilökunnan toimesta sisäilma on huonoa varsinkin toisen kerroksen 

tiloissa, jotka kohdistuvat johtajan huoneeseen (209), ryhmätilaan (203) sekä 

opetuskeittiöön (211). Alakerran osalla kyselyn mukaan, huonoa sisäilmaa 

koettiin toimistotilassa 104 sekä varastotilassa 112, jotka toimivat käyttäjien 

mukaan työtilana muutaman tunnin viikossa. Lisäksi käyttäjät ovat ilmoittaneet 

porraskäytävissä olevan ajoittain huono sisäilman laatu. Taulukossa 1. on 

esitetty yhteenveto käyttäjäkyselystä. 
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Taulukko 1. Käyttäjäkyselyn yhteenveto 

6 Ilmanvaihto 

Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu koneellisena tulo/poistoilmanvaihtona. 

Kerrosten toimistotilojen painesuhteita tarkasteltiin avattavien ikkunoiden 

kautta. Mittauksella selvitettiin paine-ero ulkovaipparakenteen yli. Sisätilojen 

välisiä paine-eroja ei tässä tutkimuksessa suoritettu.  Ilmanvaihdon 

painesuhteiden tutkimuksessa käytettiin Retrotec DM-2 manometria. 

6.1 Paine-eromittaus 

Rakennus on varustettu koneellisella tulo/poistoilmanvaihdolla, joten STM 

asumisterveysohjeen mukaan, tavoiteltu paine-ero ulkovaipan yli tulisi olla 

0…-2,0 Pascalia alipaineinen ja sisätiloissa tilojen välillä ± 0 Pascalia. Mikäli 

rakennus on suuresti (≥ -10 Pa) alipaineinen ulkoilmaan nähden, voi paine-

eron johdosta kulkeutua merkittäviä määriä epäpuhtauksia rakenteiden 

vuotoilmareittien kautta sisätiloihin. Rakennuksen painesuhteisiin vaikuttavat 

tuuli, rakennuksen korkeus (savupiippuvaikutus) sekä ilmanvaihdon toimivuus.  

8 vastaajaa Huomiot 

Sisäilman 
laatu/haju 

Hyvä 1 Kohtalainen  3 Huono  4 
Toimistot: 102, 104, 203 sekä 209 
Lisäksi porraskäytävä 101 

Lämpötila 
poikkeamat 

Ei 0 Satunnaisesti 4 Jatkuvasti 4 
- Ongelmia lämmön säädössä 
- Kesällä kuuma ja talvella kylmä 
- Alakerta viileämpi 

 

Veto-ongelmia Ei  3 Satunnaisesti 2 Jatkuvasti 2 
- Ongelmia lämmön säädössä  
- Kesällä kuuma ja talvella kylmä 
- Alakerta viileämpi 

Valaistus Hyvä 5 Riittävä 1 Välttävä 2 Ei suurempia ongelmia 

Melu työpaikalla Ei 5 Jonkin verran 1 Kyllä 2 Lähinnä asiakkaiden ääniä 

Riittävä ilmanvaihto Riittävä 1 Satunnaisesti 3 Ei 4 Ilmanvaihto koetaan toimimattomaksi 

Tunkkainen 
sisäilma 

Ei 0 Satunnaisesti 5 Jatkuvasti 3 
- Koetaan ilmanvaihtoon liittyväksi 
- Rappukäytävässä ja yläkerran keittiössä hajuhaitta 
 

Sähköjärjestelmät Kunnossa 3 Vikoja 2 Ongelmia 3 Laajakaistan toiminta 

Havaittuja 
kosteuspoikkeamia 

Ei  5     Kyllä 3 Havainnot samasta kohtaa eteistilasta 

Havaittuja 
rakennevaurioita 

Ei 8     Kyllä 0  
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6.1.1 Paine-eromittausten tulos ja johtopäätökset 

Mittaushetkellä tuuliolosuhteet tai rakennuksen korkeus (2. maanpäälistä 

kerrosta) eivät vaikuttaneet merkittävästi mittaustulokseen. Paine-eroja 

mitattiin ympärirakennusta molemmista kerroksista. Saatuja tuloksia voidaan 

tulkita rakennuksen oman ilmanvaihdon ylläpitämäksi. Mitatut paine-erot 

ulkoseinärakenteen yli osoittivat rakennuksen painesuhteiden noudattavan 

noin -2,0…-6,4 Pascalin paine-eroa. Mittaustulosten mukaan, rakennuksen 

ilmanvaihto toimii suunnitellulla tavalla. Tilojen tulo- ja poistoilman litramääriä 

ei mitattu tämän tutkimuksen yhteydessä.  

IV-kanavien puhdistuksesta ei ollut tutkimuksen yhteydessä tarkempaa tietoa, 

joten kanavien puhdistuksen seuraava ajankohta tulisi tarkastaa asiakirjoista. 

Silmämääräisesti tarkasteltuna IV-koneen tuloilmakammio sekä suodattimen 

jälkeinen kammio olivat melko puhtaita.  

7 Rakennetta rikkomattomat tutkimukset 

Rakennetta rikkomattomilla tutkimuksilla voidaan selvittää sisäilmassa 

vaikuttavia tekijöitä sekä kohdentaa tutkimuksia rakenteen sisäisiin 

kuntotutkimuksiin. 

7.1 Mineraalivillakuidut 

Mineraalivillakuidut aiheuttavat tavallisesti silmien, ihon ja limakalvojen 

ärsytysoireita. Niiden ei kuitenkaan ole todettu aiheuttavan sairauksia tai 

allergiaa. Mineraalivillakuidut tulevat huonetiloihin esimerkiksi 

suojaamattomista äänieristysvilloista, väliseinien eristyksistä, 

ilmanvaihtolaitteiden rikkoutuneista äänenvaimentimista tai 

rakennusaikaisesta IV-kanavien puhtauden huolimattomuudesta.  

7.1.1 Mineraalivillakuitujen mittaus 

Ilmanvaihtokoneen äänenvaimennuskuutioiden ollessa mineraalivillaa      

(kuva 1.), päätettiin selvittää mineraalivillakuitujen määrää sisäilmassa. Kuituja 

kerättiin kuitumaljoihin kahdenviikon pölylaskeumasta kahdessa osassa 

23.1.2017 sekä 23.2.2017. 
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Kuva 1. Mineraalivillarakenteiset äänenvaimennuskuutiot 

7.1.2 Mineraalivillakuitujen mittaustulokset ja johtopäätökset 

Mineraalivillakuitujen määrää analysoitiin WSP Oy:n laboratoriossa Oulussa. 

Mittaustulosten (taulukko 2.) mukaan, toisen kerroksen ryhmätilassa 203 

havaittiin sisäilmassa viitearvon (0,2 kuitua/cm2) ylittävä pitoisuus 

mineraalivillakuituja. Ryhmätilan kohdalla kuitupoikkeamaan voi osaltaan 

vaikuttaa viereisessä varastossa aiemmin suoritettu rakenneavaus. Muiden 

tilojen kohdalla, kuitumäärät alittivat viitearvot selvästi. Taulukossa 2. ja 3. on 

esitetty tulokset mineraalivillakuitujen mittauksisista.  

Tulosraportit mineraalivillakuitujen tutkimuksista on esitetty liitteissä 1 ja 2. 

Taulukko 2. Mineraalivillakuitujen mittaustulokset 

Näytteenottopäivä 23.1.2017 

Näyte Näytteenottopaikka 
Mineraalivillakuidut 

(kuitua / cm2) 

1. Toimisto 209 0 

2. Opetuskeittiö 211 0 

3. Toimisto 104 < 0,1 

 
 
Taulukko 3. Mineraalivillakuitujen mittaustulokset 

Näytteenottopäivä 23.2.2017 

Näyte Näytteenottopaikka 
Mineraalivillakuidut 

(kuitua / cm2) 

1. Toimisto 209 (toistomittaus) < 0,1 

2. Ryhmätila 203 0,3 

3. Toimisto 104 (toistomittaus) 0 

4. Askarteluhuone 111 0 
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7.2 VOC-tutkimus  

Rakennuksen kolmessa tilassa suoritettiin sisäilmalaadun mittauksia 

20.1.2017. Sisäilmanlaatuun vaikuttavia VOC-yhdisteitä kerättiin Mikrobioni 

Oy:n ilmankeräysmittalaitteistoilla. VOC-yhdisteet ovat materiaaleista 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, joilla voidaan osoittaa mahdollisia sisäilmaa 

huonontavia tekijöitä. Näytteitä kerättiin yhteensä kolme kappaletta. 

7.2.1 VOC-tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

Työterveyslaitoksen tulkinnan mukaan, jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

kokonaispitoisuus (TVOC) toimistossa, joissa on koneellinen ilmanvaihto 

ylittää 100 μg/m³, viittaa se sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin, joiden 

selvittäminen on tarpeellista. Tulosten mukaan, ei yhdenkään tilan kohdalla 

havaittu toimenpiderajan ylittäviä yhdisteiden kokonaispitoisuuksia. 

Toimistotilan 104 pitoisuutta voi nostaa viereinen vanha poltinhuone. 

Taulukossa 4. on esitetty tilojen nyt mitattujen yhdisteiden kokonaispitoisuudet 

(TVOC). Tulosanalyysi on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 3. 

Taulukko 4. Mineraalivillakuitujen mittaustulokset 

Näytteenottopäivä 23.2.2017 

Näyte Näytteenottopaikka TVOC (μg/m³) 
 

1. Porrashuone 101 36 

2. Toimisto 209 45 

3. Toimisto 104  71 

 

7.3 Laskeumapölynäytteet  

25.1.2017 suoritettiin laskeumapölynäytteen otto kolmesta tilasta. Tutkittavia 

tiloja olivat toimistohuoneet 104, 209 sekä opetuskeittiö 211. Tiloissa kerättiin 

kolmeen 100 cm2 suuruiseen näytteenottoalueeseen laskeumapölyä 

kahdenviikon ajan. Laskeuma-ajan jälkeen alueilta kerättiin näytteet 

elatusalustoille, jotka lähetettiin Mikrobioni Oy:n laboratorioon analysoitavaksi. 

7.3.1 Laskeumapölynäytteiden tulokset ja johtopäätökset 

Tulosraportin mukaan, toimistohuoneiden 104 ja 209 pölynäytteissä ei ollut 

viitteitä mikrobilähteeseen. Opetuskeittiön osalta ei varsinaista 

tulosyhteenvetoa tai johtopäätöstä voitu tehdä, koska toimistoille olevia 

tulkintaohjeita ei voida suoraan soveltaa keittiötilan näytteeseen. 



11/24 

 

RakLamit Oy Revonhäntä 5, 55320 Rauha Y-tunnus: 2520600-5 
Puh. 050 3838 200 info@raklamit.fi www.raklamit.fi
  

Opetuskeittiön osalla laskeumapölynäytteessä havaittiin kuitenkin runsaasti 

mikrobeja, joiden valtalajina oli Penicillium. Havainto viittaa tältä osin 

mahdolliseen keittiötilan rakenteissa olevaan mikrobiongelmaan.  

Tulosraportti kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 4. 

7.4 Sisäilman mikrobitutkimus 

Rakennuksen sisäilman mikrobipitoisuutta tutkittiin 13.2.2017 neljästä tilasta 

Andersen-menetelmällä. Tutkimuksella haluttiin selvittää, onko tutkittujen 

tilojen sisäilmassa sisäilmaongelmaa aiheuttavia tekijöitä. Sisäilmatutkimus 

suoritettiin WSP Oy:n ilmankeräysmittalaitteistolla, WSP Oy myös analysoi 

näytteet. Ilmanäytteitä kerättiin käytävätilasta 119, ryhmätilasta 203, 

opetuskeittiöstä 211 sekä toimistohuoneesta 209. 

7.4.1 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

Toimistorakennusten talviajan viitearvot sienipitoisuuksille on alle 50 cfu/m³ ja 

aktinomykeeteille (sädesieni) alle 5 cfu/m³. Mikäli pitoisuudet ylittävät oheiset 

viitearvot, pidetään arvoja epätavanomaisina.  Analyysivastauksen mukaan, 

alakerran käytävätilassa sienipitoisuuden oli yhteensä 65 cfu/m³, joten arvoa 

voidaan pitää epätavanomaisena. Syynä tähän voidaan pitää ilmavirtausta, 

joka on tuonut epäpuhdasta ilmaa välipohjan epätiiviistä läpiviennistä. Muiden 

tilojen kohdalla ei havaittu viitearvon ylittäviä mikrobipitoisuuksia. 

Kosteusvaurioon viittaavia yksittäisiä indikaattorimikrobeja havaittiin 

toimistotilasta 209 sekä alakerran käytävästä 119. Aktinomykeetit olivat 

kaikissa näytteissä alle viitearvon. 

Tulosten perusteella alakerran käytävätilassa on viitteitä sisäilman 

mikrobiongelmasta. Muiden tilojen osalla sisäilmassa ei ollut tutkimushetkellä 

sisäilman mikrobiongelmaan viittavia havaintoja.  

Tulosanalyysi on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 6. 

Sisäilman tutkimuksiin liittyvät näytteidenottokohdat on kohdistettu alla 

olevassa kohdistuspiirustuksessa. 
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Lyhenteet kohdistusta varten 
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8 Rakennustekniset kuntotutkimukset 

8.1 Asbestinäyte 

Alakerran käytävän 119 alkuperäisen sisäkaton laastirappauksen ollessa 

useasta kohdasta irti, otettiin sisäkaton laastipinnoitteesta näyte 

asbestianalysointia varten. Asbestikartoituksella haluttiin saada varmuus 

mahdollisesta asbestista purkutyötä varten. Tuloksen mukaan, laastimateriaali 

ei sisältänyt asbestia. Tulosanalyysi asbestinäytteestä on esitetty liitteessä 6. 

8.2 Materiaalinäytteet 

Rakenteiden kuntoa tutkittiin rakenneavauksin ja materiaalinäytteillä. Näytteitä 

kerättiin yhteensä 13 kpl, jotka kohdistuivat aiempien tutkimusten perusteella 

toisen kerroksen seinä- ja yläpohjan rakenteisiin. Näytteet lähetettiin Kuopioon 

Mikrobioni Oy:n laboratorioon, jossa analysoitiin 4kpl näytteitä qPCR-

menetelmällä sekä 9 kpl näytteitä yleisesti käytössä olevalla 

suoraviljelymenetelmällä. qPCR-menetelmän etuna on analysoinnin nopeus 

(noin 2 – 3 päivää), lisäksi menetelmällä löydetään myös kuolleet mikrobit, 

jotka voivat olla elimistölle yhtä haitallisia kuin elävät mikrobit.  

8.2.1 Materiaalinäytteiden tulokset 

Tulosanalyysien mukaan, toisen kerroksen seinä- ja yläpohjarakenteissa 

havaittiin laaja-alaisesti mikrobivaurioita. Taulukossa 5. on esitetty 

analyysitulosten jakauma näytteenottomäärien perusteella. Tulosanalyysit 

materiaalinäytteistä ovat kokonaisuudessaan esitetty liitteissä 7 - 10. 

Taulukko 5. Analyysitulosten jakauma 

13 kpl materiaalinäytettä 

2 kpl Ei mikrobikasvua materiaalissa 

3 kpl Epäily mikrobikasvusta materiaalissa 

8 kpl Selvä mikrobikasvu materiaalissa 

 

Liitteessä 11. on esitetty kohdistuspiirustus toisen kerroksen 

näytteenottokohdista. Liitteeseen on myös lisätty analyysivastaukset 

värikoodein havainnollistamaan kohdistuspiirustuksen sisältöä. 
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9 Havainnot kerroksittain 

9.1 kellarikerros 

Kellarikerroksen osalta ei ole ilmentynyt, käyttäjien mukaan, oireiluja. 

Kellarikerroksessa sijaitsee varastotila 002, joka on erikseen alipaineistettu 

mahdollisen kivihiilitervan eli kreosootin epäilyn johdosta. Rakennus 

rakennettu ajalla, jolloin kreosoottia käytettiin varsin yleisesti kosteuseristeenä 

maatavasten olevissa rakenteissa. 

20.1.2017 suoritetulla VOC-mittauksella haluttiin varmistua, voiko kellaritiloista 

kulkeutua haitallisia yhdisteitä yläkerrosten tiloihin. Näyte otettiin toisen 

kerroksen porrashuoneesta, kun kaikki väliovet porrashuoneessa olivat auki. 

Porrashuoneen korkeus lisäsi ”savupiippu vaikutusta”, jonka johdosta 

alakerrosten ilmaa virtasi yläkerroksiin. Analyysitulosten mukaan, 

yhdistepitoisuudet olivat alle toimenpiderajojen. Tästä johtuen, voidaan 

päätellä, ettei kellarikerroksen varatotilasta vapaudu haitallisia yhdisteitä 

rakennuksen muihin tiloihin.  

Kellarikerroksen lämmönjakohuoneen lattiakaivo havaittiin olleen kuivunut, ja 

tuottavan viemärihajua alakerran tiloihin.  

9.2 Ensimmäinen kerros 

Henkilöstön oireilut ovat kohdistuneet pääosin ensimmäisen kerroksen 

toimistotilaan 104 sekä varastotilaan 112, jota on myös pidetty 

toimistokäytössä. Kuvassa 2. on esitetty tilat joissa on havaittu olevan syy-

yhteys käyttäjien oireiluun.  



15/24 

 

RakLamit Oy Revonhäntä 5, 55320 Rauha Y-tunnus: 2520600-5 
Puh. 050 3838 200 info@raklamit.fi www.raklamit.fi
  

 
Kuva 2. Ensimmäisen kerroksen pohjakuva 
 

Käytävätila 119 

Kylmästä ullakkotilasta kulkee eristämätön IV-kanava tiivistämättömän 

välipohjan läpiviennin kautta ensimmäiseen kerrokseen (kuva 3.).  Läpiviennin 

kautta pääsee vapaasti kulkeutumaan epäpuhdasta ilmaa alakerran tiloihin.   

 
Kuva 3. Tiivistämätön IV -läpivienti, näkymä välipohjan alapuolelta 
 

Läpiviennin yläpuolelta poistettiin mikrobivaurioitunut alas pudonnut 

puhalluseriste ja läpivienti tiivistettiin betonoimalla 10.2.2017. Tiivistämistyön 

jälkeen ilmavirtausta ei alakertaan enää havainnoitu. Tiivistämistyön 

onnistuminen varmistettiin vielä erikseen merkkisavukokeella, jolla osoitettiin, 

ettei virtausta läpiviennistä enää tapahdu.  

Varastotila 105 

Toimistohuone 104 sijaitsee varastohuoneen 105 muuratun väliseinän takana. 

Toimistohuoneessa on käyttäjien mukaan oireiltu. Yhtenä merkittävämpänä 

syy-yhteyttä voidaan pitää ilmayhteyttä toimistohuoneen ja varaston välillä. 

119 

105 

112 

Tulppaamaton viemäri 

Tiivistämätön läpivienti 
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Varaston alkuperäistä käyttötarkoitusta ei tiedetä, mutta varaston sisäilmassa 

voidaan aistia ”poltinhuoneen” hajua. Varastohuoneen kattoon oli asennettu 

lastulevyn pala, jonka poiston jälkeen paljastui välipohjasta kaksi teräshormia 

(kuva 4.). Puhtaammasta hormista virtaa selkeästi ulkoilmaa sisätilaan ja 

toisesta, ilmeisesti entisestä poltinhormista ei virtausta tapahdu. 

Tulppaamattomia hormeja sekä rakenteisiin kiinnittyneitä hajuyhdisteitä 

voidaan pitää keskeisenä toimistotilan sisäilmaa huonontavana tekijänä. 

 
Kuva 4. Varastohuoneen teräshormit 
 

Varastohuoneen epäpuhdas ilma pääsee kulkeutumaan muun muassa 

lämpöjohtojen läpivientien kautta sekä tasoittamattoman väliseinän huokosten 

kautta toimistotilaan (kuva 5.). 

 
Kuva 5. Lämpöjohtojen läpiviennit toimistotilaan 

Varastotila 112 

Varastohuonetta on käytetty ajoittain toimistotilana. Käyttäjien mukaan, tilassa 

on sisäilmaongelma, kun tilaa ei voi kahta tuntia pitempään käyttää. 

Tutkimuksissa selvisi, että ilmavirtausta sisäänpäin tapahtuu umpeen 

muuratun oviaukon kuivumisesta johtuvasta kutistumishalkeamasta (kuva 6.) 

sekä alaslaskukaton yläpuolelta.  
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Umpeen muuratun oviaukon eristeenä on käytetty oletettavasti 

mineraalivillaeristettä, joten ilmavirtaus tapahtuu eristeen lävitse. Lisäksi 

muurausta ei ole tasoitettu, jolla voidaan muurauksen tiiveyttä parantaa. 

Alaslaskukaton yläpuolella varaston yläpohja on kylmää ullakkotilaa vasten. 

Yläpohjan ja yläpohjaneristetilan lävistää vanha teräsputki. Putken kautta 

kulkeutuu vapaasti ullakkotilan epäpuhdasta ilmaa alapuolen varastotilaan 

(kuvat 7.ja 8.).  

 
Kuva 6. Halkeama umpeen muuratussa oviaukossa 
 

 
Kuva 7. Vanha teräsputki alaslaskukaton yläpuolella 
 

 
Kuva 8. Sama putki ullakkotilassa 
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9.3 Toinen kerros 

Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee toimistohuoneita sekä näihin 

liittyvä varastoja. Tiloista otettujen materiaalinäytteiden analysoinnin 

perusteella, kärsivät toisen kerroksen seinärakenteet paikoittaisista kosteus- 

ja mikrobivaurioista.  

Toisen kerroksen WC-tilan takana kulkee kylmässä tilassa tuloilmakanava 

välipohjan läpiviennin kautta alakertaan. Läpivientiä ei ollut tiivistetty ja lisäksi 

kylmässä tilassa kulkee eristämätön ilmanvaihdon tuloilmakanava. 

Kuvissa 9 ja 10. on esitetty tiivistämätön välipohjan läpivienti sekä 

puutteellisesti eristetty tuloilmakanava. Tuloilmakanavan talviaikainen 

kondenssi on aiheuttanut kosteus- ja homevaurioita ympäröiviin eristeisiin 

sekä puumateriaaleihin. 

 

 
Kuva 3. Läpivienti yläpuolelta kuvattuna Kuva 4. Eristämätön IV-tuloilmakanava 

pystykanaalissa 
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10 Yläpohja 

Yläpohjasta otettujen materiaalinäytteiden analysoinnin perusteella, yläpohjan 

rakenteet kärsivät laaja-alaisesti kosteus- ja mikrobivaurioista. Syynä tähän 

voidaan pitää yläpohjan vähäistä lämmöneristystä, jonka johdosta lämpövuoto 

muodostaa kondenssia aluskatteettoman peltikatteen alapintaan. Lisäksi 

sisäkaton vinoilla osilla tuuletus on puutteellinen tai sitä ei ole lainkaan. 

Kuvassa 10. on esitetty opetuskeittiön sisäkaton avaus. Yläpohjarakenteessa 

ei ole toimivaa höyryn- tai ilmansulkua, joten sisäilman lämpö ja kosteus 

pääsee kulkeutumaan vesikaton alapintaan sekä puurakenteisiin. 

Puutteellinen tuuletusväli estää taas puurakenteiden kuivumisen (kuva 11.). 

Varaston vinonsisäkaton osalla eristeenä on käytetty purueristystä, joka on 

osittain vesikatteessa kiinni (kuvat 12. ja13.). Kuvissa 14. ja 15. on esitetty 

varastotilan vinokatto 205 ryhmätilan yhteydessä. Vanha läpivienti oli 

puutteellisesti eristetty sekä paikattu, jonka kautta on päässyt virtaamaan 

ullakkotilan ilmaa sisätilaan.  

  
Kuva 10. Oppetuskeittiön 211 lyhtyosan avaus     Kuva 11. Toimimaton vesikaton tuuletusväli 
 
 

  
Kuva 12. Rakenneavaus varaston 210     Kuva 13. Purueristys kiinni vesikatteessa sekä 
vinossasisäkatossa       kosteudesta tummuneet vesikatteen aluslaudat 
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Kuvat 14 ja 15. Ryhmätilan viereinen varasto 205, vinonsisäkaton vanha läpivienti.  
 

Lämpökuvauksella havaittiin toisen kerroksen varastotilan 207 (kuva 16.) 

ulkoseinässä lämpöpoikkeama. Varaston ulkoseinärakenteesta puuttuu 

lämpöeristys kokonaan ja ulkoseinärakenteessa olevasta halkeamasta virtaa 

kylmää ulkoilmaa varaston seinärakenteisiin. 

 
Kuva 16. Avohalkeama ulkoseinärakenteessa,  
              ulkoseinärakenteessa ei ole lämmöneristystä 

11 Ullakkotila 

Rakennuksen ullakkotilan tuuletus todettiin puutteelliseksi. Vesikatteen 

alapuolelle muodostuneen kondenssin johdosta, ovat vesikatteen aluslaudat 

osittain vaurioituneet myös ullakkotilan avoimella osalla. Lisäksi ullakkotiloista 

käsin todettiin vinojensisäkattojen osalla tuuletusraon olleen liian vähäinen tai 

sitä ei ollut lainkaan (kuva 17.).  

Toimisto huoneen 209 yläpuolella olevaan kattolyhdyn ullakkotilaan ei ollut 

pääsyä. Toimiston sisäkatosta otetun materiaalinäytteen osoittaessa selvää 

mikrobikasvua materiaalissa, voidaan näytteen perusteella olettaa kattolyhdyn 

rakenteissa olevan myös ongelmia. 
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Kuva 17. Näkymä ullakkotilassa vesikatteen toimimattomaan tuuletusväliin sekä vesikatteen 
aluslautoihin, jotka ovat tummuneet vesikatteen alapinnan kondenssin ja puutteellisen 
tuuletuksen johdosta 
 

12 Toimenpide-ehdotukset 

12.1 Kellarikerros 

 Lukittujen ovien takana olevien lattiakaivojen sekä muiden 

viemäriyhteiden tarkastus suoritetaan säännöllisesti. 

12.2 Ensimmäinen kerros 

Käytävätila 109 

 Käytävätilan alaslaskukaton yläpuolisten muiden läpivientien tiivistys. 

Varastotila 105 

 Varastohuone tyhjennetään ja tila otsonoidaan.  

 Lämpöjohtojen läpiviennit tiivistetään soveltuvalla elastisella massalla. 

 Tasoittamaton tiiliväliseinä tasoitetaan ja maalataan. 

 Teräksiset hormiputket tiivistetään esim. hitsaamalla niihin teräslaipat. 

 Tila voidaan tarvittaessa alipaineistaa ympäröivistä tiloista, asentamalla 

toiseen teräshormiin kanavapuhallin. 

Varastotila 112 

 Vanha umpeen muurattu oviaukko tasoitetaan ja seinä maalataan. 

 Yläpohjan teräsputki katkaistaan eristekerroksen alta ja tulpataan 

mekaanisesti. 
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 Vanha sisäkatto puhdistetaan alapuolelta irtonaisesta

laastipinnoitteesta ja suoritetaan pölyn sidonta.

 Mikäli tilaa tullaan käyttämään toimistotilana, järjestetään erikseen

tuloilmayhde tilaan.

12.3 Toinen kerros 

 WC-tiloja vasten oleva ulkoseinä puretaan ja korjataan.

 Varastojen ulkoseinärakenteet puretaan ja korjataan.

12.4 Yläpohja / ullakkotila 

 Yläpohjan ja ullakkotilan kärsiessä laaja-alaisista kosteus- ja

mikrobivaurioista, tulee yläpohjan sekä ullakkotilan puu- ja

eristerakenteet uusia kokonaisuudessaan.

Kaikkiin purku- sekä korjaustyöhön tulee laatia erilliset suunnitelmat, joissa 

otetaan huomioon mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku- ja korjaustyö. 

12.5 Ilmanvaihto 

 Ilmanvaihdon litramäärät tulisi tarkastaa sekä tarvittaessa säätää

ilmanvaihto vastaamaan nykyisten suositusten mukaiseksi.

 IV-koneen suodattimet suositellaan vaihdettaviksi pitemmiksi F7 tyypin

hienosuodattimiksi.

 Ilmanvaihtokoneet ovat vuodelta 1988, joten niiden uusimista tulee

myös harkita mahdollisten muiden korjaustoimien lisäksi.

13 Päätelmät 

Nyt suoritetuilla tutkimuksilla voitiin osoittaa ensimmäisen kerroksen tilojen 

osalta syy-yhteyksiä sisäilmaongelmiin. Välipohjarakenteen puutteellinen IV-

kanavan läpiviennin tiiveys on mahdollistanut epäpuhtaan ilman virtaamisen 

ensimmäisen kerroksen tiloihin. Varastosta 105 leviää epätiiveyskohtien 

kautta hajuhaittaa viereiseen toimistotilaan 104. Lisäksi varastotilassa 112 on 

havaittu selkeät vuotoilmareitit ulkoseinärakenteessa sekä yläpohjassa.  
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Toisen kerroksen kohdalla rakennuksen vinot yläpohjarakenteet ovat kosteus- 

ja lämpöteknisestä toimimattomia. Yläpohjaeristeen vähäisyys sekä 

puutteellinen eristekerroksen yläpuolinen tuuletusväli, ovat luoneet yläpohjan 

puu- ja eristerakenteisiin kosteusteknisen ongelman, jonka johdosta yläpohjan 

rakenteet kärsivät laaja-alaisia mikrobivaurioita. Toisen kerroksen 

seinärakenteisiin pahimman vaurion on tehnyt eristämätön IV:n 

tuloilmakanava, joka on kondenssikosteudella vaurioittanut ympärillään olevia 

puu- ja eristerakenteita. Myös toisen kerroksen varastotilojen seinärakenteissa 

havaittiin kosteus- ja lämpöteknisiä puutteita.  

Rakennuksen rivipeltikate on toteutettu ilman aluskatetta. Aluskatteen ja 

ullakkotilan tuuletuksen puutteesta on nähtävissä kosteusvaurioituneita 

vesikaton aluslautoja. Nykyistä vesikatetta on paikattu ja tiivistetty useaan 

erikertaan, joten tältäkin osin nykyinen kateratkaisu luo kosteusteknistä 

epävarmuutta vesikatteen alapuolisiin puu- ja eristerakenteisiin. 

Rakennuksen IV-ratkaisussa ei havaittu merkittäviä puutteita. IV-laitteiston 

nykyiset äänenvaimenninkuutiot luovat kuitenkin riskin tulevaisuudessa 

sisäilmastoon. Mikäli äänenvaimentimista pääsee vanhentuessaan 

irtautumaan kuituja ilmanvaihtoon, voivat kuidut aiheuttaa sisäilmaongelmaa 

rakennuksen sisätiloissa. IV-koneet ovat vuodelta 1988, joten laitteistot 

alkavat olla käyttöikänsä päässä, joten niiden uusimista tulisi harkita. 

Havaittujen ongelmien johdosta, toisen kerroksen ongelmat ja vauriot voidaan 

poistaa ainoastaan kannattavasti suorittamalla toiseen kerrokseen kattava 

perusparannus. 

Mikäli rakennuksen ensimmäisen kerroksen käyttöä halutaan jatkaa, tulee 

sisäilmaongelmien poistamiseksi suorittaa ensimmäistä kerrosta koskevat 

toimenpiteet lisättynä ylös johtavien porraskäytävien sulkemisella. Lisäksi 

ullakkotilan alipaineistusta tulisi harkita. Toisen kerroksen osalta voidaan 

perusparannusta tarvittaessa siirtää muutamalla vuodella eteenpäin. 
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RakLamit Oy 
Olli Inkinen 
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MINERAALIVILLALASKENTA 

Kohde Kerhokeskus Koskis 

Näytteenottopäivä 23.2.2017 (Olli Inkinen) 

Laskeuma-aika 14 vrk 

Analyysimenetelmät Geeliteippinäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet laskettiin Nikon 50i 
polarisaatiomikroskoopilla. 

Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaa-
ja. 

Tulokset 

Näyte Näytteenottopaikka 
Mineraalivillakuidut 

[kpl/cm2*] 

1 Toimistotila < 0,1 

2 Ryhmätila 0,3 

3 Askarteluhuone 1 krs. 0 

4 Toimistotila 1 krs. 0 

* Viitearvon 0,2 kpl/cm2 ylittävät pitoisuudet kahden viikon laskeumanäytteille on lihavoitu (STM 2015: Asumisterveys-
asetus). 

WSP FINLAND OY 

 
Miika Värttö 
tutkija, FM 

miika.vartto@wspgroup.fi tutkija, FM

Liite 1.
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MINERAALIVILLALASKENTA 

Kohde Kerhokeskus Koskis 

Näytteenottopäivä 23.1.2017 (Olli Inkinen) 

Laskeuma-aika 14 vrk 

Analyysimenetelmät Geeliteippinäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet laskettiin Nikon 50i 
polarisaatiomikroskoopilla. 

Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaa-
ja. 

Tulokset 

Näyte Näytteenottopaikka 
Mineraalivillakuidut 

[kpl/cm2*] 

1 Toimisto yläkerta 0 

2 Keittiö 0 

3 Toimisto alakerta < 0,1 

* Viitearvon 0,2 kpl/cm2 ylittävät pitoisuudet kahden viikon laskeumanäytteille on lihavoitu (STM 2015: Asumisterveys-
asetus). 
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Miika Värttö 
tutkija, FM 
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raportti VC2017-012

Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Kerhokeskus Koskis

NÄYTTEET:
Ilmanäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 13.1.2017. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon 17.1.2017
ja VOC-analyysit on tehty 20.1.2017.

ANALYYSIT:
Ilmanäytteet kerättiin Tenax TA adsorbenttiin ja analyysit tehtiin standardin ISO 16000-6 mukaisesti
kaasukromatografi-massaspektrometrilaitteistolla. Yhdisteet tunnistettiin retentioaikojen sekä kirjastohaun
perusteella (kirjasto NIST11) ja niiden pitoisuudet laskettiin tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina).
TVOC-pitoisuus määritettiin laskemalla yhteen kaikkien yhdisteiden tolueeniekvivalentteina määritetyt pitoisuudet
n-heksaanin ja heksadekaanin väliltä.

Styreenin, 2-etyyli-1-heksanolin, naftaleenin ja 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatin (TXIB) pitoisuus
on laskettu puhtaan vertailuaineen avulla. Yhdisteen omalla vasteella lasketut tulokset on merkitty tulostaulukkoon
tähdellä (*).

Tulosraportissa ilmoitetut tulokset perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun näytteen keräysaikaan.

TVOC-tuloksen mittausepävarmuus ilman näytteenottoa on 30 % (luottamusvälillä 95 %). Yksittäisten, oman
vertailuaineen avulla määritettävien yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat välillä 14 – 30 % riippuen yhdisteestä.
Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat suurempia ja niiden pitoisuuden
määritys on semikvantitatiivinen.

Puhtaiden, vertailuaineen avulla laskettujen yhdisteiden määritysraja on keskimäärin 4 ng/näyte, jolloin se on 10
litran näytteelle 0,4 µg/m³. TVOC-pitoisuudelle määritysraja on 10 µg/m³.

TULOKSEN TULKINTA:
Jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) toimistossa, joissa on koneellinen ilmanvaihto,
ylittää 100 µg/m³, viittaa se sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin, joiden selvittäminen on tarpeellista
(Työterveyslaitos 2016).

Asunnoissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja on 400 µg/m³ ja
yksittäisen yhdisteen 50 µg/m³ tolueenivasteella laskettuna (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 2015). Lisäksi
seuraaville sisäilmaongelmiin liittyville yksittäisille yhdisteille on säädetty erilliset toimenpiderajat tolueenivasteella
laskettuna; 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB) (10 µg/m³), 2-etyyli-1-heksanoli (10 µg/m³),
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raportti VC2017-012

styreeni (40 µg/m³) ja naftaleeni (10 µg/m³).

Muiden yksittäisten yhdisteiden toimenpiderajan (50 µg/m³) ylittyessä sen haitallisuus ja merkitys sisäilman
laatuun on selvitettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Mikäli toimenpideraja
ylittyy yhdisteellä, joka ei ole kyseisessä pitoisuudessa terveydelle haitallinen (esimerkiksi terpeenit, siloksaanit),
ylittyminen ei johda toimenpiteisiin. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa III Asumisterveysasetus §
14-19. Valvira ohje 8/216).

Asunnoissa yksittäisten VOC-yhdisteiden pitoisuudet ovat tyypillisesti välillä 5-20 µg/m³ ja kokonaispitoisuudet
(TVOC) 120-350 µg/m³ (Järnström, 2007).

ANALYYSITULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.
* laskettu yhdisteen omalla vasteella.
** akkreditoitu menetelmä.

Näyte: 1., Porrashuone (tutkimustunnus: VC170031)
Pitoisuus tolueeniekvivalenttina

YHDISTEET (µg/m³)
TVOC ** 36

ALIFAATTISET HIILIVEDYT

dodekaani 0.9
metyylisyklopentaani 0.8
undekaani 0.8
tridekaani 0.5
heptaani 0.4
2-butyyli-1,1,3-trimetyylisykloheksaani 0.3
tetradekaani 0.3
dekaani 0.3
2,2,4,6,6-Pentametyyli-3-hepteeni 0.2
nonaani 0.2
oktaani 0.2

AROMAATTISET HIILIVEDYT

tolueeni * ** 1.6
bentseeni 1.0
o-ksyleeni 0.7
1,3-dimetyylibentseeni 0.6
etyylibentseeni 0.3
1,2,4-trimetyylibentseeni 0.3
m/p-ksyleeni 0.2

ALDEHYDIT / KETONIT

nonanaali 1.8
dekanaali 1.1
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bentsaldehydi 0.7
heksanaali 0.5
oktanaali 0.4
2-pentanoni 0.2
6-metyyli-5-hepten-2-oni 0.2
heptanaali 0.2

ALKOHOLIT / GLYKOLIT / GLYKOLIEETTERIT / ESTERIT

1-butanoli 0.3
1-propoksi-2-propanoli 0.2
1-Metoksi-2-propyyliasetaatti 0.2
2-butoksietanoli 0.2

PIIYHDISTEET

dekametyylisyklopentasiloksaani 4.7
oktametyylisyklotetrasiloksaani 1.1
heksametyylisyklotrisiloksaani 0.5

TERPEENIT

alfa-pineeni 2.3
3-kareeni 0.6
limoneeni 0.2

TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET

10.8

Tolueeniekvivalenttina: tolueeni 1,7 ug/m3.
Näytteen TVOC-pitoisuuteen sisältyy pieniä pitoisuuksia yhdisteitä, joita ei kyetty luotettavasti tunnistamaan.
Näiden yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus oli 30 % TVOC:sta.
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Näyte: 2., Toimisto yläkerta (tutkimustunnus: VC170032)
Pitoisuus tolueeniekvivalenttina

YHDISTEET (µg/m³)
TVOC ** 45

ALIFAATTISET HIILIVEDYT

dodekaani 0.9
undekaani 0.8
tetradekaani 0.4
dekaani 0.4
tridekaani 0.3
nonaani 0.2

AROMAATTISET HIILIVEDYT

tolueeni * ** 2.1
bentseeni 1.0
1,3-dimetyylibentseeni 0.8
styreeni * ** 0.7
o-ksyleeni 0.6
etyylibentseeni 0.5
m/p-ksyleeni 0.3
1,2,4-trimetyylibentseeni 0.3
1-etyyli-3-metyylibentseeni 0.2

ALDEHYDIT / KETONIT

heksanaali 2.8
nonanaali 1.6
dekanaali 1.0
bentsaldehydi 0.7
oktanaali 0.5
heptanaali 0.2

ALKOHOLIT / GLYKOLIT / GLYKOLIEETTERIT / ESTERIT

2-metyyli-1-propanoli 3.7
1-butanoli 1.5
1-metoksi-2-propanoli 0.8
heksaanihappo 0.7
2-etyyli-1-heksanoli * ** 0.6
etyyliasetaatti 0.2
1-metoksi-2-propyliasetaatti 0.2

PIIYHDISTEET

oktametyylisyklotetrasiloksaani 3.2
dekametyylisyklopentasiloksaani 3.0
dodekametyylisykloheksasiloksaani 0.7

TERPEENIT
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alfa-pineeni 2.9
3-kareeni 0.8
limoneeni 0.3

TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET

10.1

Tolueeniekvivalenttina: tolueeni 2,2 ug/m3, styreeni 0,9 ug/m3 ja 2-etyyli-1-heksanoli 0,7 ug/m3.
Näytteen TVOC-pitoisuuteen sisältyy pieniä pitoisuuksia yhdisteitä, joita ei kyetty luotettavasti tunnistamaan.
Näiden yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus oli 22 % TVOC:sta.
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Näyte: 3., Toimisto alakerta (tutkimustunnus: VC170033)
Pitoisuus tolueeniekvivalenttina

YHDISTEET (µg/m³)
TVOC ** 71

ALIFAATTISET HIILIVEDYT

tetradekaani 2.1
tridekaani 2.0
dodekaani 1.8
pentadekaani 1.1
undekaani 0.8
heksadekaani 0.8
2-butyyli-1,1,3-trimetyylisykloheksaani 0.6
nonaani 0.4
dekaani 0.4
4,6-dimetyylidodekaani 0.3

AROMAATTISET HIILIVEDYT

tolueeni * ** 2.1
bentseeni 1.2
1,3-dimetyylibentseeni 1.1
o-ksyleeni 0.8
etyylibentseeni 0.7
1,2,4-trimetyylibentseeni 0.7
1,3,5-trimetyylibentseeni 0.5
1-etyyli-3-metyylibentseeni 0.5
m/p-ksyleeni 0.4
styreeni * ** 0.2

ALDEHYDIT / KETONIT

heksanaali 3.8
nonanaali 3.1
dekanaali 2.3
3-metyylibutanaali 0.9
bentsaldehydi 0.6
6-metyyli-5-hepten-2-oni 0.5
oktanaali 0.5
2-heptenaali 0.3
heptanaali 0.3
6,10-dimetyyli-5,9-dodekadien-2-oni 0.2
furfuraali 0.2

ALKOHOLIT / GLYKOLIT / GLYKOLIEETTERIT / ESTERIT

2-metyyli-1-propanoli 2.6
1-butanoli 1.3
propyleeniglykoli 1.3
2-etyyli-1-heksanoli * ** 1.2
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5-metyyli-2-(1-metyylietyyli)-sykloheksanoli 1.1
heksaanihappo 0.8
2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti * ** 0.4
bentsyylialkoholi 0.2
1-pentanoli 0.2

PIIYHDISTEET

dodekametyylisykloheksasiloksaani 4.3
heksametyylisyklotrisiloksaani 0.4

TERPEENIT

alfa-pineeni 1.1
limoneeni 0.5
3-kareeni 0.4

TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET

21.4

Tolueeniekvivalenttina: tolueeni 2,4 ug/m3, styreeni 0,2 ug/m3, 2-etyyli-1-heksanoli 1,3 ug/m3 ja
2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB) 0,6 ug/m3.
Näytteen TVOC-pitoisuuteen sisältyy pieniä pitoisuuksia yhdisteitä, joita ei kyetty luotettavasti tunnistamaan.
Näiden yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus oli 30 % TVOC:sta.
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Näyte: 4., Opetuskeittiö (tutkimustunnus: VC170034)
Pitoisuus tolueeniekvivalenttina

YHDISTEET (µg/m³)
TVOC ** 20

ALIFAATTISET HIILIVEDYT

oktaani 0.5
heptaani 0.3
nonaani 0.3

AROMAATTISET HIILIVEDYT

tolueeni * ** 1.6
1,3-dimetyylibentseeni 1.5
o-ksyleeni 0.9
bentseeni 0.8
etyylibentseeni 0.7
m/p-ksyleeni 0.6
1,2,4-trimetyylibentseeni 0.3
1-etyyli-3-metyylibentseeni 0.2

ALDEHYDIT / KETONIT

nonanaali 1.1
dekanaali 0.6
bentsaldehydi 0.5
oktanaali 0.2

ALKOHOLIT / GLYKOLIT / GLYKOLIEETTERIT / ESTERIT

etikkahapon butyyliesteri 0.5
1-Metoksi-2-propyyliasetaatti 0.4

PIIYHDISTEET

dekametyylisyklopentasiloksaani 0.7
heksametyylisyklotrisiloksaani 0.3
dodekametyylisykloheksasiloksaani 0.3

TERPEENIT

alfa-pineeni 1.8
2-kareeni 0.3

TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET

5.3

Tolueeniekvivalenttina: tolueeni 1,7 ug/m3.
Näytteen TVOC-pitoisuuteen sisältyy pieniä pitoisuuksia yhdisteitä, joita ei kyetty luotettavasti tunnistamaan.
Näiden yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus oli 27 % TVOC:sta.
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Kuopiossa, 1.2.2017

Jani Mäkelä

Mikrobioni Oy
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TAUSTAA:
VOC tulee englanninkielisestä sanasta Volatile Organic Compound joka tarkoittaa haihtuvaa orgaanista
yhdistettä. VOC yhdisteet ovat huoneenlämmössä useimmiten nesteitä, mutta nämä nesteet haihtuvat
höyrynpaineidensa mukaisesti ilmaan höyryiksi. VOC-yhdisteiden kiehumispisteet vaihtelevat 50-250ºC asteen
välissä.

VOC-yhdisteillä on lukuisia lähteitä. Niiden lähteitä ovat sisäilmassa mm. rakennus- ja sisustusmateriaalit, pesu-
ja puhdistuskemikaalit, kosmeettiset tuotteet, ruuanlaitto, tupakointi jne. Esimerkkinä mainiten poikkeuksetta
kaikki orgaaniset liuottimet (esim. asetoni, alkoholit, alifaattiset ja aromaattiset hiilivedyt) ovat VOC-yhdisteitä.

Normaalissa sisäilmassa voi esiintyä useita satoja VOC-yhdisteitä, joiden yhteispitoisuus (TVOC, total volatile
organic compounds) on yleensä verrattain pieni, asunnoissa tavallisesti  alle 600 µg/m³ ja toimistoissa alle 250
µg/m³. Asunnoissa yksittäisen yhdisteen pitoisuus on tavallisesti alle 15 µg/m³. Työpaikkailmassa, jossa käytetään
liuottimia, VOC-pitoisuustasot ovat useita kertaluokkia suurempia. Toimistotyyppisissä tiloissa yksittäisten
yhdisteiden pitoisuudet ovat yleensä alle 5 µg/m³.

VOC-päästöihin ja pitoisuuksiin ilmassa vaikuttavat mm. käytetyn liuottimen määrä (pitoisuus), sen fysikaaliset ja
kemialliset ominaisuudet (yhdisteen höyrynpaine (haihtuvuus), poolisuus) sekä olosuhteet (lämpötila ja ilman
suhteellinen kosteus). VOC-yhdisteen haihtuminen ilmaan lisääntyy lämpötilan kasvaessa.

VOC-yhdisteiden laajasta kirjosta johtuen niistä löytyy hyvin haitallisia yhdisteitä, joilla voi olla merkittäviä terveys
ja ympäristövaikutuksia. Ihmisten altistuminen VOC-yhdisteille tapahtuu pääsääntöisesti hengityksen kautta,
mutta myös ihoaltistus voi olla hyvin merkittävä altistumisreitti, varsinkin käsiteltäessä liuottimia ilman
asianmukaista suojavarustusta.

VIITTEET:
ISO 16000-6, 2004, Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber
air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID, 1-25.

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

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III Asumisterveysasetus § 14-19. Valvira ohje 8/2016.

Järnström H., Reference values for building material emissions and indoor air quality in Residential buildings,
2007, VTT publications 672.

Saarela, K., ym., TVOC-haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio ja sen eri Laskentatavat,
Sisäilmastoseminaari 2005, Sisäilmayhdistys raportti 23.

Työterveyslaitos. Kooste toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasoista (rakennuksissa, joissa on
koneellinen ilmanvaihto), joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin. 2016.

Villberg, K., ym., Sisäilman laadun hallinta, VTT publications 540, Espoo 2004.
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Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI
KOHDE:
Kerhokeskus Koskis

NÄYTTEET:
Laskeumapölynäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 23.1.2017. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon
25.1.2017.

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

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/näytteenottoalue

TULOKSEN TULKINTA:
Toimistotyyppisissä rakennuksissa tulos viittaa  mikrobilähteeseen, mikäli laskeutuneessa pölyssä on
kohtalaisesti (++) tai enemmän homeita, tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien esiintyminen yksittäisinä havaintoina on kuitenkin tavanomaista. (Salonen ym.
2011).

Bakteeripitoisuuksien osalta ei ole julkaistuja ohjearvoja koskien laskeumapölynäytteitä. Bakteeripitoisuuteen
vaikuttaa ihmisten määrä huoneessa ja suuri pitoisuus voi olla osoitus tilan käyttöön nähden riittämättömästä
ilmanvaihdosta (Salonen, ym., 2007).

Muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, esimerkiksi asunnoista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia, eikä
yllä mainittuja tulkintaohjeita voi siten suoraan soveltaa muista rakennuksista otettuihin näytteisiin.
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YHTEENVETO TULOKSISTA:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty
raportin lopussa.

Seuraavassa taulukossa mikrobivaurion esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa
epäily mikrobilähteestä rakennuksessa
vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
1., Toimisto pieni homepitoisuus ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

2., Keittiö

3., Toimisto alakerta pieni homepitoisuus ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa

Lisätietoja:
Näytteen 2 tuloksista ei ole tulosyhteenvetoa ja johtopäätöksiä, koska kysymyksessä on keittiö eikä toimistoille
annettuja tulkintaohjeita voida sellaisenaan soveltaa. Kohteen toiminnasta johtuen sisäilman mikrobipitoisuudet
voivat olla tavanomaisestikin toimistoympäristöä selvästi suuremmat. Vauriojohtopäätösten tekemiseen tarvitaan
aina tiedot myös teknisestä tarkastuksesta.

Kuopiossa, 8.2.2017

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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raportti LP2017-004

ANALYYSITULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.

Lyhenteiden selitykset:
T = malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla
yksittäisenäkin pesäkkeenä nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen.

* = kosteusvaurioindikaattori, ko. mikrobien osalta on suluissa esitetty myös näytteessä todettu pesäkemäärä.

Elinkykyisten mikrobien määrä:
<mr = alle määritysrajan
+ = vähän mikrobeita (1-19 pmy/100 cm²)
++ = kohtalaisesti mikrobeita (20-49 pmy/100 cm²)
+++ = runsaasti mikrobeita (50-200 pmy/100 cm²)
++++ = erittäin runsaasti mikrobeita (> 200 pmy/100 cm²)

Mikrobivaurioon viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: 1., Toimisto (tutkimustunnus: PI170028)
M2 DG18 THG

HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²)
Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä +++
Penicillium sp. + muut bakteerit +++
Aureobasidium sp. + *sädesienet <mr
Cladosporium sp. +

Näyte: 2., Keittiö (tutkimustunnus: PI170029)
M2 DG18 THG

HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä ++
Penicillium sp. +++ +++ muut bakteerit ++
hiivat + *sädesienet <mr
Chrysonilia sp. +

Näyte: 3., Toimisto alakerta (tutkimustunnus: PI170030)
M2 DG18 THG

HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++
hiivat + muut bakteerit +++
Aureobasidium sp. + + *sädesienet <mr
steriilit +
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raportti LP2017-004

VIITTEET:
Salonen, Lappalainen, Lindroos, Harju, Reijula. Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office
environments in a subarctic climate. Atmospheric Environment. 2007:41;6797-6807.

Salonen, H., ym. 2011. Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere.
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ASBESTIANALYYSI 

Kohde Kerhokeskus Koskis 

Näytteenottopäivä 7.2.2017 (Olli Inkinen) 

Analyysimenetelmä Tilaajan toimittamat näytteet on analysoitu valomikroskoopilla 
(merkintä VM) tai elektronimikroskoopilla (merkintä EM). Analyysi 
tehdään käyttäen apuna standardia ISO 22262-1 sen soveltuvilta osin. 
Näytteenotosta vastaa tilaaja. Tulokset koskevat vain tutkittuja 
näytteitä.  

Tulokset 

Näyte 
nro 

Ottopaikka / materiaali Menetelmä Asbestipitoisuus/-tyyppi 

1 Aulan katto, laasti VM Ei sisällä asbestia. 

WSP FINLAND OY 

Anna-Riikka Pehkonen-Ollila Juha Köykkä
tutkija, FM 
anna-riikka.pehkonen-ollila@wspgroup.fi 
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raportti RM2017-059

Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Kerhokeskus Koskis

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 23.1.2017. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 25.1.2017 ja viljelty 25.1.2017.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet
tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

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

tulkinta tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua
materiaalissa

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

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

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

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

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

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.
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raportti RM2017-059

MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka
ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan.
Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa.

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

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
1., Mineraalivilla, Varaston katto vähän homeita, mutta

indikaattorimikrobeita. Bakteerit alle

määritysrajan

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Lisätietoja:
Näytteen 1 osalla menetelmän mittausepävarmuus vaikuttaa tulosyhteenvetoon. Korjausjohtopäätösten
tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

Kuopiossa, 8.2.2017

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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raportti RM2017-059

ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit)
+ alle 30 alle 20 alle 75
++ 30-49 ---- ----
+++ 50 tai yli 20 tai yli 75 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: 1., Mineraalivilla, Varaston katto (tutkimustunnus: RM170274)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + ++ Kokonaismäärä <mr
Penicillium sp. + +
Gliocladium sp +
*Aspergillus-
ryhmä Restricti +(2)
steriilit +
*Aspergillus fumigatus +(1)

Menetelmän mittausepävarmuus huomioiden näytteen tulos DG18-alustalla voi olla + (< 30 pmy/alusta).

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

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

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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raportti QR2017-019

Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Kerhokeskus Koskis

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 8.2.2017. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 9.2.2017 ja qPCR-analyysit on tehty 10.2.2017 ja 13.2.2017.

ANALYYSIT:
Näytteestä analysoitiin qPCR:n (kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio) avulla homeiden ja hiivojen sekä
bakteerien pitoisuus, sekä joidenkin yksittäisten home- ja bakteerisukujen pitoisuus (viitteet: Pietarinen ym. 2008,
Rintala ym. 2006, Kärkkäinen ym. 2010, Torvinen ym. 2010, US EPA). qPCR mittaa sekä elävien että kuolleiden
mikrobien määrää spesifisesti niin, että vain analyysin kohteeksi valitut mikrobit mitataan. Valitut analyysit ovat:
kaikkien hiivojen ja homeiden määrää mittaava menetelmä (homeet ja hiivat), Penicillium- ja
Aspergillus-homesukujen sekä Paecilomyces variotii-lajin edustajia mittaava menetelmä (Penicillium ja
Aspergillus), kaikkien bakteerien määrää mittaava menetelmä (bakteerit) sekä Streptomyces- ja
Mycobacterium-bakteerisukujen määrää mittaavat menetelmät (Streptomyces ja Mycobacterium).

TULOKSEN TULKINTA:
Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n kokoamaa validointiaineistoa. Validoinnissa samoista näytteistä on
analysoitu mikrobit käyttäen Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaista laimennossarjamenetelmää
sekä qPCR-menetelmää ja tuloksia on verrattu keskenään.

qPCR-menetelmän tulos vastaa Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen laimennossarjaviljelyn tulostulkinnan
ohjearvoja siten, että qPCR-tulos viittaa homeiden ja hiivojen osalta mikrobikasvuun, jos kaikkien homeiden ja
hiivojen pitoisuus ylittää 100 000 CE/g tai Penicillium/Aspergillus/P.variotii-ryhmän pitoisuus ylittää 60 000 CE/g.
Tulkintana on epäily mikrobikasvusta silloin kun homeiden ja hiivojen pitoisuus on välillä 10 000 - 100 000 CE/g
tai Penicillium/Aspergillus/P.variotii-ryhmän pitoisuus on välillä 10 000 - 60 000 CE/g.

Sädesienille ei ole tällä hetkellä käytössä koko ryhmän kattavaa qPCR-menetelmää. Streptomyces sp. on yksi
yleisimmistä rakennuksissa esiintyvistä sädesienistä ja sen esiintyminen yli 6 000 CE/g pitoisuuksina viittaa
sädesienikasvuun materiaalissa. Pitoisuudet 3 000 - 6 000 CE/g tulkitaan epäilyksi.
Mycobacterium-suku esiintyy useammin näytteissä, joissa todetaan mikrobikasvua asumisterveysasetuksen
mukaisella viljelymenetelmällä, joten sen esiintyminen vahvistaa löydöstä. 
Bakteerien osalta Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkintarajaa 100 000 pmy/g vastaa
qPCR-menetelmän tulos 300 000 CE/g.
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raportti QR2017-019

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmien määritysrajat vaihtelevat riippuen näytemateriaalista ja menetelmästä. Määritysrajat on ilmoitettu
jokaisen näytteen kohdalla tulostaulukossa.

MITTAUSEPÄVARMUUS:
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on Yleishome-menetelmälle 40 %, Penicillium/Aspergillus
-menetelmälle 26 %, Yleisbakteeri -menetelmälle 63 %, Mykobakteeri -menetelmälle 32 % ja Streptomyces
-menetelmälle 24 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä
todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten
tulkinnassa.

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

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
1, Eriste, Keittiön seinä suuret home- ja sädesienipitoisuudet selvä mikrobikasvu materiaalissa

2, Purueriste, Toimisto yläkerta. yläpohja suuri home-, pieni sädesienipitoisuus selvä mikrobikasvu materiaalissa

3, Käyntioven eriste, Toimari. käyntiovi suuret home- ja sädesienipitoisuudet selvä mikrobikasvu materiaalissa

6, IV-läpiviennin eriste, Aula. IV-läpivienti suuri homepitoisuus, sädesienipitoisuus

alle määritysrajan

selvä mikrobikasvu materiaalissa

Kuopiossa, 13.2.2017

Helena Rintala

Mikrobioni Oy
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raportti QR2017-019

ANALYYSITULOKSET:
CE (cell equivalent) = soluekvivalentti; itiö, rihmaston osa, tms. solu tai solun osa, jossa on DNA:ta
< mr = alle määritysrajan
+ = pieni pitoisuus (tulos menetelmän lineaarisen mittausalueen ulkopuolella, jolloin kvantitointi ei ole luotettava).
Tulokset on ilmoitettu kahden merkitsevän numeron tarkkuudella.

Näyte: 1, Eriste, Keittiön seinä (tutkimustunnus: QR170059)
Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET (CE/g) BAKTEERIT (CE/g)
Homeet ja hiivat 6600000 Bakteerit 15000000
Penicillium ja Aspergillus 1800000 Mycobacterium < mr

Streptomyces 3300000

Määritysrajat näytteelle ovat Homeet ja hiivat 3200 CE/g, Penicillium ja Aspergillus 4400 CE/g, Bakteerit 7300
CE/g, Mycobacterium 16000 CE/g, Streptomyces 3800 CE/g.

Näyte: 2, Purueriste, Toimisto yläkerta. yläpohja (tutkimustunnus: QR170060)
Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET (CE/g) BAKTEERIT (CE/g)
Homeet ja hiivat 120000 Bakteerit 290000
Penicillium ja Aspergillus 150000 Mycobacterium 19000

Streptomyces 7300

Määritysrajat näytteelle ovat Homeet ja hiivat 310 CE/g, Penicillium ja Aspergillus 430 CE/g, Bakteerit 710 CE/g,
Mycobacterium 1600 CE/g, Streptomyces 370 CE/g.

Mittausepävarmuus huomioon ottaen Streptomyces-tulos voi olla myös alle 6000 CE/g.

Näyte: 3, Käyntioven eriste, Toimari. käyntiovi (tutkimustunnus: QR170061)
Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET (CE/g) BAKTEERIT (CE/g)
Homeet ja hiivat 170000 Bakteerit 810000
Penicillium ja Aspergillus 51000 Mycobacterium < mr

Streptomyces 110000

Määritysrajat näytteelle ovat Homeet ja hiivat 18000 CE/g, Penicillium ja Aspergillus 25000 CE/g, Bakteerit 41000
CE/g, Mycobacterium 93000 CE/g, Streptomyces 22000 CE/g.
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raportti QR2017-019

Näyte: 6, IV-läpiviennin eriste, Aula. IV-läpivienti (tutkimustunnus: QR170062)
Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET (CE/g) BAKTEERIT (CE/g)
Homeet ja hiivat 3000000 Bakteerit 9200000
Penicillium ja Aspergillus 53000 Mycobacterium 310000

Streptomyces < mr

Määritysrajat näytteelle ovat Homeet ja hiivat 4000 CE/g, Penicillium ja Aspergillus 5500 CE/g, Bakteerit 9100
CE/g, Mycobacterium 21000 CE/g, Streptomyces 4800 CE/g.

VIITTEET:
Pietarinen V-M, H. Rintala, A. Hyvärinen, U. Lignell, P. Kärkkäinen and A. Nevalainen. 2008. Quantitative PCR of
fungi and bacteria in building materials and comparison to culture-based analysis. Journal of Environmental
Monitoring 10:655 - 663.

Rintala H. and A. Nevalainen. 2006. Quantitative measurement of streptomycetes using real-time PCR. Journal of
Environmental Monitoring 8:745-749.

Kärkkäinen, P. M. Valkonen, A. Hyvärinen, A. Nevalainen and H. Rintala. 2010. Determination of bacterial load in
house dust using qPCR methods, chemical markers and culture. Journal of Environmental Monitoring 12,
759-768.

Torvinen, E., P. Torkko, A. Nevalainen and H. Rintala. 2010. Real-time PCR detection of environmental
mycobacteria in house dust. Journal of Microbiological Methods 82:78-84.

US Environmental protection Agency (http://www.epa.gov/microbes/moldtech.htm#primers) 
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raportti RM2017-096

Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Kerhokeskus Koskis

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 6.2.2017. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 8.2.2017 ja viljelty 8.2.2017.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet
tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

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

tulkinta tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua
materiaalissa

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

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

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

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

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

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.
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raportti RM2017-096

MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka
ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan.
Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa.

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

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
2., WC-tila. eriste, paljon homeita, myös indikaattorimikrobia.

Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

3., Varaston katto. kutterinlastu, paljon homeita, vähän bakteereita selvä mikrobikasvu materiaalissa

4., Keittiön katto. eriste, paljon homeita, indikaattorimikrobia

yksittäinen pesäke. Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

5., WC-tila. puuaines, paljon homeita, indikaattorimikrobia

yksittäinen pesäke. Vähän bakteereita

selvä mikrobikasvu materiaalissa

Kuopiossa, 21.2.2017

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit)
+ alle 30 alle 20 alle 75
++ 30-49 ---- ----
+++ 50 tai yli 20 tai yli 75 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: 2., WC-tila. eriste,  (tutkimustunnus: RM170457)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +
Penicillium sp. +++ +++ muut bakteerit +(YK)
Stemphylium sp. +++ *sädesienet +(3)
hiivat +++ +++

Näyte: 3., Varaston katto. kutterinlastu,  (tutkimustunnus: RM170458)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +
Aureobasidium sp. + muut bakteerit +
Cladosporium sp. + *sädesienet <mr
Penicillium sp. +++ +++

Näyte: 4., Keittiön katto. eriste,  (tutkimustunnus: RM170459)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +
steriilit + muut bakteerit +(YK)
Cladosporium sp. +++ +++ *sädesienet +(1)
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Näyte: 5., WC-tila. puuaines,  (tutkimustunnus: RM170460)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä +++ +++ Kokonaismäärä +
Penicillium sp. +++ +++ muut bakteerit +(YK)
hiivat +++ +++ *sädesienet +(1)
Aureobasidium sp. +++

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

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

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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raportti RM2017-113

Olli Inkinen
RakLamit Oy
Revonhäntä 5
55320 Rauha

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Kerhokeskus Koskis

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Olli Inkinen, RakLamit Oy, 8.2.2017. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 9.2.2017 ja viljelty 9.2.2017.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet
tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

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

tulkinta tulos elatusalustalla
ei mikrobikasvua
materiaalissa

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

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

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

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

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

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.
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raportti RM2017-113

MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka
ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan.
Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa.

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

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
4. , Yläpohjan eriste, Toimari. yläpohja vähän homeita ja bakteereita,

indikaattorimikrobia vain yksittäiset

pesäkkeet

ei mikrobikasvua materiaalissa

5., Sivuonkalo. eriste, Toimari. sivuonkalo vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

7., Gyporoc levyn tausta, Varasto.

ryhmätila

vähän homeita ja bakteereita (kts.

lisätiedot)

ei mikrobikasvua materiaalissa

8., Eriste, Keittiön lyhtyosan seinä vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobeita

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Lisätietoja:
Näytemateriaalia näytteestä 7 tarkasteltiin myös suoraan valomikroskoopilla. Tarkastelussa ei todettu yhtenäisiä
mikrobikasvuun viittaavia rakenteita, rihmastoa eikä itiöitä. Yksittäisten itiöiden ja rihmastopätkien havaitseminen
valomikroskooppisesti voi olla vaikeaa. Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä
havainnoista.

Kuopiossa, 23.2.2017

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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raportti RM2017-113

ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit)
+ alle 30 alle 20 alle 75
++ 30-49 ---- ----
+++ 50 tai yli 20 tai yli 75 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

Näyte: 4. , Yläpohjan eriste, Toimari. yläpohja (tutkimustunnus: RM170552)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + muut bakteerit +
Penicillium sp. + + *sädesienet <mr
*Aspergillus fumigatus +(2)
Alternaria sp. +

Näyte: 5., Sivuonkalo. eriste, Toimari. sivuonkalo (tutkimustunnus: RM170553)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
*Aspergillus fumigatus +(4) muut bakteerit +(YK)
Cladosporium sp. + *sädesienet <mr
Penicillium sp. +

Näyte: 7., Gyporoc levyn tausta, Varasto. ryhmätila (tutkimustunnus: RM170555)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Penicillium sp. + muut bakteerit +
Stemphylium sp. + *sädesienet <mr
Aureobasidium sp. +
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raportti RM2017-113

Näyte: 8., Eriste, Keittiön lyhtyosan seinä (tutkimustunnus: RM170556)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + + muut bakteerit +(YK)
Penicillium sp. + + *sädesienet <mr
steriilit +
*Aspergillus fumigatus +(1) +(1)
hiivat +
*Paecilomyces sp. +(1)
Geotrichum sp. +

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

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

Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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Tulkinta näytteiden analyyseille: 

IJl..LAKKO 

215 

U.,A,ST..,K.[J\IEH.

HU80 rl 

ei mikrobikasvustoa materiaalissa 

epäily mikrobikasvusta materiaalista 

selvä mikrobikasvu materiaalissa 

Näyte 3. qPCR menetelmä 13.2.2017 
Ovenpielen eriste 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto
materiaalissa

Näyte 1. qPCR menetelmä 13.2.2017 
Keittiön seinäeriste 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto
materiaalissa

Näyte 2. qPCR menetelmä 13.2.2017 
Toimiston katto, purueriste 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto
materiaalissa

Näyte 6. qPCR menetelmä 13.2.2017 
IV-kanavanläpivienti ensimmäiseen 
kerrokseen, puhalluseriste 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto 
materiaalissa

Näyte 2. suoraviljely 21.2.2017
WC-tilan seinärakenteen eriste. 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto 
materiaalissa 

Näyte 3. suoraviljely 21.2.2017 
Varaston katto, kutterilastu 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto
materiaalissa

Näyte 4. suoraviljely 23.2.2017 
Yläpohjaneriste 
Tulos → Ei mikrobikasvua materiaalissa

Näyte 5. suoraviljely 23.2.2017 
Sivuonkalo, puhalluseriste 
Tulos → Epäily mikrobikasvusta 
materiaalissa 

Näyte 8. suoraviljely 23.2.2017 
Keittiön lyhtyosan eriste 
Tulos → Epäily mikrobikasvusta 
materiaalista materiaalissa 

Näyte 5. suoraviljely 21.2.2017
WC-tilan seinärakenteen puumateriaali 
kuilunpuolelta. 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto 
materiaalissa 

Näyte 1. suoraviljely 8.2.2017 
Varaston 205 katto, eriste 
Tulos → Epäily mikrobikasvusta 
materiaalista materiaalissa 
materiaalissa

Näyte 7. suoraviljely 23.2.2017 
Varaston 207 seinä, Gyproc levyn tausta 
Tulos → Ei mikrobikasvua materiaalissa

Näyte 4. suoraviljely 21.2.2017 
Keittiön katto, eriste 
Tulos → Selvä mikrobikasvusto
materiaalissa

Liite 11. Kohdistuspiirustus materiaali näytteille
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