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1 Yleistä 

Kohde Imatrankosken koulu 

 Koulukatu 69 

55100 Imatra 

 

Tilaaja Jyri Honkasalo 

Tekninen isännöitsijä 

 Imatran YH-Rakennuttaja Oy 

 

Tutkimusajankohta ja tutkijat 

11.-12.12.2017 Sisäilmatalo Kärki Oy 

Ville Vikström, Aluepäällikkö, asiantuntija, RI 

Daria Liutina, asiantuntija, RI 

 

Toimeksianto 

Kuntotutkimukset toteutettiin Imatrankosken koulun musiikkiluokkaan ja tekstiilityöluokkaan. 

Tutkimusten tavoitteena on saada selville tekijät, jotka voivat aiheuttaa riskejä sisäilman laadulle tai 

sisäilmahaittaa tilojen käyttäjille.  

 

Rakennusteknisen ja mikrobiologisen kuntotutkimusten pääpaino oli lähinnä välipohja- ja 

ulkoseinärakenteissa ja rakenneliitoksissa. Tutkimuksissa kiinteistöön kohdistetaan rakennusteknisiä 

kuntotutkimuksia ja rakennusfysikaalisia tarkasteluja rajatusti/pistokoeluonteisesti musiikki- ja 

tekstiilityöluokkiin. Lisäksi ko. tilojen ympärystiloja tarkastellaan kohdetutkimusten yhteydessä 

pistokoeluonteisesti.  

 

Tehtyjen selvitysten ja sisäilmatutkimusten syynä on koulun tiloissa koetut hajuhaitat.  

 

Rajaukset kohteessa 

Tutkimukset eivät koske LVIS-järjestelmiä.  

Vesikatolle ei ollut turvallista kulkua lumesta ja jäästä johtuen. 

 

Aikaisemmat tutkimukset / käytettävissä olleet asiakirjat 

 Asbesti-inventointi, Imatran kaupunki, 1992 

 Olosuhdeseuranta ja ilmanvaihtojärjestelmien kartoitus, Sisäilmatalo Kärki Oy, 14.9.2017 
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2 Perustiedot kohteesta 

Yleistiedot  

 

Koulurakennus oli valmistunut 1950-luvulla. Koulun ulkoseinärakenteet ovat kivirakenteisia, 

rakennuksessa on yksi osittainen maanalainen kerros ja 3 maanpäällistä kerrosta. Rakennuksen 

lämmitysmuotona on kaukolämpö, vesikiertoisilla radiaattoreilla. Rakennuksessa on osittain 

painovoimainen ja osittain koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Lisäksi osassa koulun 

tiloja on koneellinen poistoilmanvaihto huippuimurin kautta (tekninen työ). 

 

3 Analyysit 

Aistinvaraisten kuntotutkimusten ja mittausten tueksi kohteesta otettiin laboratoriossa analysoitavia 

näytteitä. Alla on esitelty lyhyt kuvaus analyysimenetelmistä ja tulkinnoista. 

 

3.1 Materiaalimikrobinäytteet 

Materiaalinäytteet otettiin suoraan minigrip-salpapussiin. Mikrobinäytteet analysoitiin 

suoraviljelymenetelmällä (semikvantitatiivisesti) Mikrobioni Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. 

 

Tulosten tulkinnassa on käytetty Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa sekä Työterveyslaitoksen 

julkaisemia tuloksia (Reiman ym. 1999). Kooste tulosten tulkinnasta on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Materiaalimikrobinäytteiden tulosten tulkinta 

Tulosmerkintä Tulkinta Tulos elatusalustalla 

<mr Ei mikrobikasvua materiaalissa Tulos alle menetelmän määritysrajan 

+ Ei mikrobikasvua materiaalissa - vähän mikrobeja, sienten pesäkemäärä alustalla <50 

- bakteerien pesäkemäärä alustalla <75 

- <10 sädesienipesäkettä 

- korkeintaan 1 indikaattorisieni yksittäisenä 

pesäkehavaintona 

++ Epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

- vähintään 2 indikaattorisientä, tai yksi 

indikaattorisieni > 50 % kokonaispesäkemäärästä 

- sädesienipesäkemäärä >20 

+++ Selvä mikrobikasvu materiaalissa - paljon mikrobeja, sienten pesäkemäärä alustalla 

>50 

- bakteerien pesäkemäärä >75 

- sädesienipesäkemäärä >20 
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3.2 Kuitumääräys 14 vrk laskeumapölystä 

Tasopinnoille laskevien kuitujen määrä selvitettiin ottamalla geeliteippinäytteet kahdesta tilasta 

(musiikkiluokasta ja ensimmäisen kerroksen henkilökuntaosaston käytävästä). Tiloihin jätettiin 

tasopinnoille puhtaat maljat 14 vrk:ksi. Näytteiden kuitumääritys tehtiin Tarjan asbesti- ja 

kuitulaboratoriossa Lappeenrannassa. Tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä.  
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4 Yhteenveto ja toimenpide-esitykset rakenneosittain 

Tarkemmat havainnot rakennetutkimuspisteistä on esitetty kohdassa 5. rakennustekniset 

tutkimukset. 

 

4.1 Ulkoseinärakenteet ja ikkunat 

Tarkasteltujen tilojen ulkoseinärakenteet ovat pääosin tiilirakenteisia. Poikkeavaa seinärakennetta 

havaittiin patterisyvennyksissä, joissa tiilimuurausten välissä on käytetty puupohjaista 

lämmöneristettä. Rakenteen tuulettuvuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Lämmöneristeestä otetuissa 

materiaalimikrobinäytteissä ei todettu vaurioita  

 

Alkuperäisten ikkunoiden pellavarivevillassa ei todettu mikrobivaurioita. Alkuperäiset ikkunat ovat 

teknisen käyttöikänsä päässä ja ovat erittäin heikossa kunnossa. Merkkiaineella tarkasteltuna 

rakenteista on epätiiveyksiä/ilmavirtauksia sisätiloihin päin. Rakenteiden kautta kulkeutuvien 

ilmavirtausten mukana epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisätiloihin ilmanvaihdon ollessa alipaineinen 

ulkoilmaan nähden.  

 

Välipohja- ja ulkoseinärakenteen liittymistä todettiin ilmayhteys sisätiloihin. Epätiiveyskohtien kautta 

voi päästä leviämään epäpuhtauksia eristetilasta/maaperästä sisäilmaan. 

 

 

Toimenpide-esitykset 

 

 Kaikki alkuperäiset ikkunat ovat heikkokuntoisia, niiden uusimista kokonaisuudessaan 

suositellaan. Korjausten yhteydessä kaikki rivevillat poistetaan ja jäljelle jäävät rakenteet 

puhdistetaan. Ikkunaliittymät ulkoseinään tiivistetään erillisen tiivistyssuunnitelman 

mukaisesti. Ilmavuototiivistys ja rakenteiden tarvittavat puhdistusohjeet vaativat huolellisen 

yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman ja tarkan laadunvarmistus korjausten yhteydessä.  

 Ilmayhteyksien katkaiseminen välipohja- ja seinärakenteiden liitoksista erillisen 

suunnitelman mukaisesti.  

 

 

4.2 Välipohjarakenteet 

Tutkittujen tilojen välipohjarakenteet ovat kolmannessa kerroksessa ylälaattapalkistoa, joiden päällä 

on koolattu puulattiarakenne ja pintavalu. Betoniholvin yläpuolisesta purueristeestä jokaisesta 

otetuista materiaalinäytteistä todettiin viitettä mikrobikasvuun materiaalissa 
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(indikaattorimikrobeita). Kaikissa välipohjalle tehdyistä rakenneavauksista on aistittavissa 

mikrobiperäistä hajua. 

 

Toisessa kerroksessa välipohjarakenne on ylälaattapalkisto, jossa on paperieriste ja pintavalu. 

Paperieristeestä otetussa näytteessä todettiin viitettä mikrobikasvuun materiaalissa. 

 

Suurin osa tilojen lattiapinnoitteista on teknisen käyttöikänsä päässä ja ne vaativat uusimista. 

Juuttimattojen hajoaminen toisen kerroksen tiloissa voi olla koetun hajuhaitan aiheuttaja. 

 

 

Toimenpide-esitykset 

 Korotettujen välipohjarakenteiden mikrobivauriot ovat näytetulosten perusteella laaja-

alaisia ja ne vaativat korjaavia toimenpiteitä.  

 Vaihtoehto 1: Ensisijainen korjausehdotus on kaikkien vaurioituneiden materiaalien 

poistaminen ja jäljelle jäävien rakenteiden puhdistaminen huolellisesti. Uudeksi 

välipohjarakenteeksi valitaan kosteus- ja lämpöteknisesti toimiva rakenne. 

 Rakenneliittymät (kantavat väliseinät, ulkoseinät, läpiviennit) suositellaan peruskorjauksen 

yhteydessä tiivistettäväksi tarkoitukseen soveltuvalla vedeneristejärjestelmällä. Tämä on 

kustannustehokas vaihtoehto lattiapinnoitteiden uusimisen yhteydessä. 

o Korjaustavan etuna on rakenteissa olevien vaurioiden poistuminen, rakenteen 

käyttöiän lisääntyminen sekä lämmöneristävyyden paraneminen. 

o Korjaustavan haittapuolena ovat vaihtoehtoa 2 kalliimmat korjauskustannukset 

 

 Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korjaustapa on tiivistyskorjaus, jossa kaikki välipohjan liitokset 

ja läpiviennit tiivistetään vedeneristysjärjestelmällä erillisen suunnitelman mukaan.  

o Korjaustavan etuna on vaihtoehtoa 1 edullisemmat korjauskustannukset 

o Korjaustavan haittapuolena on rakenteisiin jäävät epäpuhtaudet, joista voi jatkossa 

aiheutua haittaa. Riskiä voidaan pitää vähäisenä, mikäli tiiveyden parantaminen 

saadaan toteutettua huolellisesti. 

 

 Suositellaan alkuperäisten lattiapinnoitteiden uusimista. 

 

4.3 Yläpohja ja vesikatto 

Vesikatteena on tiilikate. Kattomuotona on harjakatto kahdella eri tasolla. Vesikaton kuntoa ei 

tarkastettu tutkimusten yhteydessä jää- ja lumipeitteen vuoksi.  
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Kulku musiikkiluokan yläpohjatilaan tapahtuu vesikatolla olevien luukkujen kautta. Yläpohjatilan 

kuntoa ei voitu tarkastaa lumipeitteen takia. Tekstiilityöluokan yläpuolella olevan ullakkoon pääsee 

sisäkautta (asuntopuolen portaikosta).  

 

Tekstiilityöluokan ullakon kuntoa tarkasteltiin aistinvaraisesti. Puurakenteet todettiin 

peruskuntoiseksi. Yläpohjan teräsbetoniholvin päällä ei ole näkyvissä kattovuotoihin viittaavia jälkiä 

Yläpohjatilasta ei havaittu merkittäviä vuotoilmavirtauksia sisätiloihin päin merkkisavun avulla.  

Tuulettuvuudessa ei havaittu merkittäviä puutteita. 

Tarkastetuissa osissa yläpohjatilassa ei havaittu sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. 

 

Toimenpide-esitykset 

 

 Vesikaton ja musiikkiluokan yläpohjan kunnon tarkastus sulan maan aikana.  

 

 

4.4 Tilapinnat 

Lattiapinnoitteena tiloissa on pääosin muovi/juuttimattoa. Osassa wc-tiloja on klinkkerilaatoitus. 

Seinät ovat pääosin tasoitettuja ja maalattuja. Henkilökunnan osastolla sisäkaton akustiikkalevynä on 

mineraalivillaisia kattolevyjä.  

Alkuperäiset lattiapinnat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Pinnoitteet ovat osittain peruskuntoisia 

ja osittain heikkokuntoisia. 

 

 

Toimenpide-esitykset 

 Suositellaan yleisesti lattiapinnoitteiden uusimista erillisen mukaisesti. Tiloissa, joissa hajuhaitan 

epäily on lattiapinnoitteessa, suositellaan määritellä korjaustapa purkutöiden yhteydessä, jolloin 

arvioidaan myös hajuhaittaa ja sen korjaamista. Pinnoitteiden uusimistyön yhteydessä tulee 

huomioida pinnoitemateriaalien ja kiinnitysliimojen mahdollisesti sisältämät haitta-aineet. 

 Suositellaan kaikkien akustiikkavillalevyjen uusimista kuituvapaiksi materiaaleiksi. 

 

4.5 Ilmanvaihto 

Kuntotutkimusten kohteena olevissa luokkatiloissa on alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto, 

joka ei vastaa nykymääräysten vaatimuksia. Painvoimaisen ilmanvaihdon uusiminen koneelliseksi 

tulo- ja poistojärjestelmäksi on suositeltava. 

 

Toimenpide-esitykset 

Mikäli tiloissa tehdään peruskorjausta, suosittelemme ilmanvaihtojärjestelmän modernisointia.  
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4.6 Haitta-aineet 

Tutkimusten yhteydessä ei tehty haitta-ainekartoitusta. Kohde on valmistunut 1950-luvulla, jolloin on 

yleisesti käytetty eri rakennusaineissa materiaaleja, jotka nykyisin luokitellaan haitta‐aineiksi. Näitä 

ovat mm. asbesti (tyypilliset lähteet: putkieristeet, laastit, tasoitteet, levyverhoukset, lattiapäällysteet, 

liimat ja vedeneristeet), erilaiset PAH-yhdisteet (veden‐ ja johtojen eristeet, muuntajat), VOC 

(muovimatot ja pinnoitteet) sekä eläinperäiset tuotteet (tasoitteet, liimat). Ennen mahdollisia 

korjaustoimenpiteitä haitta‐ainestutkimus tulee suorittaa ennen toteutussuunnittelua koko 

rakennuksesta. Rakennuttajan velvoite on selvittää olemassa olevien rakenteiden terveyteen ja 

turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 

 

 

5 Rakennustekniset tutkimukset 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Rakenneavaukset 

Avauksista tutkittiin rakennekerroksia ja niiden kuntoa. Rakenneavaukset tehtiin tutkijoiden toimesta.  

 

Materiaalimikrobit 

Rakennusmateriaalinäytteistä määritetään rakennusmateriaalien elinkykyistensieni-itiöiden ja 

bakteerien pitoisuuksia ja sukua. Materiaalinäyte otetaan, kun halutaan selvittää, onko tutkittavassa 

rakennusmateriaalissa mikrobikasvua tai kun halutaan selvittää mikrobivaurion laajuutta.  

 

Materiaalinäytteet analysoitiin suoraviljelymenetelmällä (semikvantitatiivisesti). Näytteet otettiin 

laboratorion ohjeistuksen ja Asumisterveysohjeen mukaisesti. 

 

Käytetyt kasvatusalustat on esitetty liitteenä olevissa laboratorion analyysivastauksissa. 

Materiaalimikrobinäytteet analysoitiin Mikrobioni Oy:llä Kuopiossa.  

 

Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, 

mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai näytteessä esiintyy 

kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisen kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin 

normaalia.   

 

Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus (Mikrobioni Oy):  

+++ (= selvä mikrobikasvu materiaalissa),  

++ (= epäilys mikrobikasvusta materiaalissa), 

+ (= ei mikrobikasvua materiaalissa) ja 
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< mr (= ei mikrobikasvua materiaalissa, tulos alle määritysrajan) 

 

5.2 Ulkoseinät 

5.2.1 Rakennetutkimukset 

Kohteen ulkoseinärakenteet ovat täystiilirakenteita, julkisivuverhouksena on tiilirappaus. 

Kuntotutkimuksia tehdessä ei ollut käytettävissä leikkaus-/rakennepiirustuksia. 

Ulkoseinärakenteiden toteutustapaa tutkittiin rakenneavauksilla, rakennetutkimuspisteitä 

ulkoseiniin tehtiin yhteensä viisi kappaletta.  

 

Rakenneavausten tueksi otettiin materiaalimikrobinäytteitä ulkoseinän patterisyvennysten 

lämmöneristeestä, sekä alkuperäisten ikkunoiden rivevillasta. Näytetulokset on esitetty taulukoissa 2 

ja 3. 

 

Ulkoseinärakenne todettiin seuraavaksi: 

 

Ulkoseinän rakennetutkimuspiste 5 (musiikkiluokka): 

• Maali 

• Tasoite n. 15mm 

• Punatiili n. 650mm 

• Julkisivurappaus 

 

Ikkunoiden alla olevien patterisyvennysten rakenne todettiin seuraavaksi rakennetutkimuspisteissä 2 

(musiikkiluokka), 10 (varasto 216) ja 12 (tekstiilityöluokka): 

• Maali 

• Tasoite n. 15mm 

• Punatiili n. 85 mm 

• Puupohjainen lämmöneriste n 90 mm 

• Punatiili 

• Julkisivurappaus 

 

Tekstiilityöluokassa yhden patterisyvennyksen rakenne poikkesi ja oli seuraava: 

• Maali 

• Tasoite n. 15mm 

• Punatiili n. 85mm 

• Ilmarako n. 10 mm 

• Punatiili  

• Julkisivurappaus 
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Patterisyvennysten lämmöneristeestä otettiin kolme materiaalimikrobinäytettä, näytteissä ei todettu 

mikrobikasvua materiaalissa. Yhteenveto näytetuloksista on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Yhteenveto patterisyvennysten lämmöneristeen materiaalimikrobimääritysten 

tuloksista  

Näytteenottokohta Tulosyhteenveto Johtopäätös 

M2, US lämmöneriste, 

patterisyvennys, 

musiikkiluokka, RT2 

vähän homeita, bakteerit alle 

määritysrajan 

ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 

M8, US lämmöneriste, 

patterisyvennys, varasto 

216, RT10 

vähän homeita ja bakteereita, 

indikaattorimikrobeita vain yksittäiset 

pesäkkeet 

ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 

M10, US lämmöneriste, 

patterisyvennys, 

tekstiilityöluokka, RT12 

homeet ja bakteerit alle määritysrajan ei mikrobikasvua 

materiaalissa 

 

 

Osa kohteen ikkunarakenteista on uusittu ja osin käytössä on alkuperäisiä kaksi- ja kolmilasisia 

puuikkunoita. Uusituissa ikkunarakenteissa ei todettu kuntotutkimustarpeita. Alkuperäisten 

ikkunoiden rivevillana on käytetty pellavarivettä. Vanhojen ikkunariveiden mikrobiologista kuntoa 

tutkittiin yhteensä neljällä materiaalimikrobinäytteellä.  Ulkoseinärakenteen tiiveydessä havaittiin 

puutteita merkkiainekokeilla ikkunaliitoksien alueella. 

 

Taulukko 3. Yhteenveto alkuperäisten ikkunarakenteiden materiaalimikrobimääritysten 

tuloksista  

Näytteenottokohta Tulosyhteenveto Johtopäätös 

M4, ikkuna ja ulkoseinä, 

rivevilla. Musiikkiluokka, 

RT4. 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 

M5, ikkuna ja ulkoseinä, 

rivevilla. Musiikkiluokka, 

RT6. 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 

M6, ikkuna ja ulkoseinä, 

rivevilla. 

Tekstiilityöluokka, RT7 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 

M7, ikkuna ja ulkoseinä, 

rivevilla. Varasto 216, RT8 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua 

materiaalissa. 
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Kuva 1. Alkuperäiset ikkunat ovt erittäin heikossa 

kunnossa  

Kuva 2. RT5, ulkoseinä on täystiilirakenteinen.  

  

Kuva 3. Patterisyvennyksissä on käytetty 

puupohjainen lämmöneriste. Eristeessä ei todettu 

mikrobikasvustoa.  

Kuva 4. Ikkunoiden ja ulkoseinien välissä on 

pellavarivivilla. Rivevillassa ei todettu 

mikrobikasvustoa  

  

Kuva 5. Ikkunoiden liitokset ovat epätiiviit.  Kuva 6. Merkkikokeilla todettiin ikkunoiden ja 

ulkoseinien liitokset epätiiviiksi.  

 

 

5.2.2 Johtopäätökset  

Tarkasteltujen tilojen ulkoseinärakenteet ovat pääosin tiilirakenteisia. Poikkeavaa seinärakennetta 

havaittiin patterisyvennyksissä, joissa tiilimuurausten välissä on käytetty puupohjaista 
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lämmöneristettä. Rakenteen tuulettuvuudesta ei ole tarkkaa tietoa. Lämmöneristeestä ei todettu 

mikrobikasvua materiaalissa.  

 

Alkuperäisten ikkunoiden pellavarivevillassa ei todettu mikrobivaurioita. Alkuperäiset ikkunat ovat 

teknisen käyttöikänsä päässä ja ovat nykyhetkellä erittäin heikossa kunnossa. Merkkiaineella 

tarkasteltuna rakenteista on epätiiveyksiä/ilmavirtauksia sisätiloihin päin. Rakenteiden kautta 

kulkeutuvien ilmavirtausten mukana epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisätiloihin ilmanvaihdon ollessa 

alipaineinen ulkoilmaan nähden.  

 

Välipohja- ja ulkoseinärakenteen liittymistä todettiin ilmayhteys sisätiloihin. Epätiiveyskohtien kautta 

voi päästä leviämään epäpuhtauksia eristetilasta/maaperästä sisäilmaan. 

 

 

5.2.3 Toimenpide-ehdotus 

 Alkuperäiset ikkunat ovat heikkokuntoisia, niiden uusimista kokonaisuudessaan suositellaan. 

Korjausten yhteydessä kaikki rivevillat poistetaan. Ikkunaliittymät ulkoseinään tiivistetään 

erillisen tiivistyssuunnitelman mukaisesti. Ilmavuototiivistys ja rakenteiden tarvittavat 

puhdistusohjeet vaativat huolellisen yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman ja tarkan 

laadunvarmistus korjausten yhteydessä.  

 Ilmayhteyksien katkaiseminen välipohja- ja seinärakenteiden liitoksista erillisen 

suunnitelman mukaisesti.  

 

 

5.3  Välipohjat 

Tarkasteltujen tilojen välipohjarakenteet ovat ylöspäin puukoolattuja ylälaattapalkistoja (3 krs) sekä 

ylälaattapalkisto jonka päällä on paperieriste ja pintavalu (2 krs). Välipohjarakenteiden kuntoa ja 

toteutustapaa tutkittiin rakenneavauksilla, joita tehtiin yhteensä neljä tutkimuspistettä. 

Rakenneavauksien tueksi otettiin materiaalimikrobinäytteitä materiaalien mikrobiologisen kunnon 

selvittämiseksi. Materiaalinäytteitä otettiin yhteensä kolme kappaletta.  

 

5.3.1 3 krs. välipohjarakenne (musiikkiluokka) 

Kolmannen kerroksen välipohjarakenteisiin tehtiin yhteensä kaksi rakenneavausta. 

Rakenneavauspisteet on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa.  

 

Välipohjarakenne musiikkiluokassa (rakennetutkimuspiste 1): 

• Muovimatto 

• Pintavalu n. 80 mm 
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• Ponttilaudoitus 

• Purueriste n. 250 mm 

• Ylälaattapalkisto 

Rakenteet vastasivat edellä mainittuja myös varastossa 308 (rakennetutkimuspiste 3). 

 

Rakennetutkimuspisteissä on aistittavissa lievää tunkkaista, mikrobiperäistä hajua. Molemmista 

rakennetutkimuspisteistä otettiin kaksi materiaalimikrobinäytettä. Molemmissa näytteessä todettiin 

viite mikrobivaurioon. Yhteenveto materiaalimikrobinäytteistä on esitetty oassa 5.3.4 

”Materiaalimikrobinäytteet, välipohja”. 

 

5.3.2 2 krs. välipohjarakenne (tekstiilityöluokka) 

1950- luvun välipohjarakenteiden toteutustapaa ja kuntoa tutkittiin yhteensä kuudesta 

rakennetutkimuspisteestä. Tarkat tutkimuspisteet on esitetty liitteenä olevasta 

paikannuspiirustuksesta.  

 

Välipohjarakenne tekstiilityöluokassa (rakennetutkimuspiste 11): 

• Muovimatto 

• Pintabetonilaatta 20mm 

• Paperieriste n. 25 mm 

• Kantava ylälaattapalkisto 

 

Välipohjarakenne varastossa 215 (rakennetutkimuspiste 13): 

• Muovimatto 

• Pintabetonilaatta 60mm 

• Paperieriste n. 5 mm 

• Kantava ylälaattapalkisto 

 

Rakennetutkimuspisteestä 11 otettiin yksi materiaalimikrobinäyte. Näytteessä todettiin viite 

mikrobivaurioon. Yhteenveto materiaalimikrobinäytteistä on esitetty osassa 

5.3.4.”Materiaalimikrobinäytteet, välipohja” 

 

 

5.3.3 Pintakosteuskartoitus 

Välipohjarakenteisiin suoritettiin pintakosteuskartoituksen (Gann Hydrotest LG3). 

Poikkeavia kosteusarvoja ei havaittu missään tiloissa. 
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5.3.4 Materiaalimikrobinäytteet, välipohja 

Välipohjaeristemateriaaleista otettiin yhteensä kolme materiaalimikrobinäytettä (kaksi näytettä 

purueristeestä ja yksi näyte tekstiilityöluokan välipohjan paperieristeestä). Näytetulokset on esitetty 

taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Yhteenveto välipohjan materiaalimikrobimääritysten tuloksista  

Näytteenottokohta Tulosyhteenveto Johtopäätös 

M1, VP, purueriste, 

musiikkiluokka. RT1 

vähän homeita ja bakteereita, 

indikaattorimikrobia vain yksittäinen 

pesäke. Mikroskopoitaessa rihmastoa 

ja itiöitä 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

M3, VP purueriste, 

varasto. RT3 

vähän homeita ja bakteereita. 

Mikroskopoitaessa rihmastoa ja itiöitä 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

M9, VP paperieriste, 

tekstiilityöluokka. RT11. 

vähän homeita ja bakteereita, mutta 

indikaattorimikrobia 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

 

  

Kuva 7. Rakenneavaus RT1, välipohja, 

musiikkiluokka.  

Kuva 8. Rakenneavaus RT3 ja 

materiaalimikrobinäyte M3, varasto 308.  

  

Kuva 9. Tekstiilityöluokan lattiamateriaalina on 

alkuperäinen muovimatto. 

Kuva 10. Varaston 215 juuttimatto on hajonnut. 

Juuttimaton alla on aistittavissa mikrobiperäistä hajua.  
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Kuva 11. Pintakosteusperusteisesti ei havaittu 

poikkeavia kosteusarvoja välipohja- tai 

ulkoseinärakenteissa 

 

5.3.5 Johtopäätökset  

Tutkittujen tilojen välipohjarakenteet ovat kolmannessa kerroksessa ylälaattapalkistoja joiden päällä 

on koolattu puulattiarakenne ja pintavalu. Laatan yläpuolisesta purueristeestä jokaisesta otetuista 

materiaalinäytteistä todettiin viitettä mikrobikasvuun materiaalissa (indikaattorimikrobeita). Kaikissa 

välipohjalle tehdyistä rakenneavauksista on aistittavissa mikrobiperäistä hajua. 

 

Toisessa kerroksessa välipohjarakenne on ylälaattapalkisto, jonka päällä on paperieriste ja pintavalu. 

Paperieristeestä otetussa näytteessä todettiin viitettä mikrobikasvuun materiaalissa. 

 

Suurin osa tilojen lattiapinnoitteista on teknisen käyttöikänsä päässä ja ne vaativat uusimista. 

Juuttimattojen hajoaminen toisen kerroksen tiloissa voi olla koetun hajuhaitan aiheuttaja. 

 

5.3.6 Toimenpide-ehdotus 

 Korotettujen välipohjarakenteiden mikrobivauriot ovat näytetulosten perusteella laaja-

alaisia ja ne vaativat korjaavia toimenpiteitä.  

 Vaihtoehto 1: Ensisijainen korjausehdotus on kaikkien vaurioituneiden materiaalien 

poistaminen ja jäljelle jäävien rakenteiden puhdistaminen huolellisesti. Uudeksi 

välipohjarakenteeksi valitaan kosteus- ja lämpöteknisesti toimiva rakenne. 

 Rakenneliittymät (kantavat väliseinät, ulkoseinät, läpiviennit) suositellaan peruskorjauksen 

yhteydessä tiivistettäväksi tarkoitukseen soveltuvalla vedeneristejärjestelmällä. Tämä on 

kustannustehokas vaihtoehto lattiapinnoitteiden uusimisen yhteydessä. 

o Korjaustavan etuna on rakenteissa olevien vaurioiden poistuminen, rakenteen 

käyttöiän lisääntyminen sekä lämmöneristävyyden paraneminen. 

o Korjaustavan haittapuolena ovat vaihtoehtoa 2 kalliimmat korjauskustannukset 
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 Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korjaustapa on tiivistyskorjaus, jossa kaikki välipohjan liitokset 

ja läpiviennit tiivistetään vedeneristysjärjestelmällä erillisen suunnitelman mukaan.  

o Korjaustavan etuna on vaihtoehtoa 1 edullisemmat korjauskustannukset 

o Korjaustavan haittapuolena on rakenteisiin jäävät epäpuhtaudet, joista voi jatkossa 

aiheutua haittaa. Riskiä voidaan pitää vähäisenä, mikäli tiiveyden parantaminen 

saadaan toteutettua huolellisesti. 

 

 Suositellaan alkuperäisten lattiapinnoitteiden uusimista. 

5.4 Väliseinät 

Väliseinärakenteet ovat pääosin kivirakenteisia. Merkkisavulla tarkasteltuna kantavien väliseinien ja 

välipohjan liitoksissa havaittiin epätiiveyksiä.  

 

Tiivistystoimenpiteissä tulee huomioida myös kantavien väliseinien ja välipohjien rakenneliittymät.  

 

5.5 Tilapinnat 

Lattiapinnoitteena tiloissa on pääosin muovimattoa. Osassa wc- ja siivoustiloja on klinkkerilaatoitus. 

Seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja, sisäkaton akustiikkalevynä on mineraalivillaisia kattolevyjä. 

Pinnoitteet ovat perus/heikkokuntoisia ja teknisen käyttöikänsä päässä. 

 

Mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti iho-, silmä- ja ylähengitystie ärsytysoireita. 

 

Varastotiloissa koettu hajuhaitta voi johtua hajonneista juuttimatoista. 

 

  

Kuva 12. Alakattolevyjen avoimia villapintoja 

henkilöstöosaston tiloissa. 

 

Kuva 13. Tekstiilityöluokan viereisen varastotilan 

lattiamateriaali on hajonnut. 
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Kuva 14. Osassa tiloja on klinkkerilaatoitus  Kuva 15. Luokkatilojen lattiamateriaalina on 

muovimatto/vinyylilaatta.  

 

5.5.1 Toimenpide-ehdotus 

 Suositellaan yleisesti lattiapinnoitteiden uusimista erillisen arkkitehtisuunnitelman 

mukaisesti. Pinnoitteiden uusimistyön yhteydessä tulee huomioida pinnoitemateriaalien ja 

kiinnitysliimojen mahdollisesti sisältämät haitta-aineet. 

 Suositellaan kaikkien akustiikkavillalevyjen uusimista kuituvapaiksi materiaaleiksi. 

 

 

 

6 Merkkiainekokeet 

Ilmatiiveyden tarkastus suoritettiin merkkiaineella (Formier 5), lisäksi rakenneliittymien tiiveyttä 

tarkasteltiin visuaalisesti merkkisavun avulla. Tiiveyskoe merkkiainekokeella suoritettiin tiloihin 130 

(kuraattorin huone), luokkahuone 101 ja varastoon 024. Merkkiainekokeella tarkasteltiin ulkoseinä-

välipohja-alapohjaliitosten ilmatiiveyttä.  

 

o Merkkiaine Formier 5, (5% vety ja typpi 95%) 

o Mittari: General NGD8800  

o Paine-ero verrattuna ulkoilmaan (mittari Velocicalc), paine-ero tarkastuksen alkaessa -

0..-2 Pa 

o Ulkoiset olosuhteet: lämpötila n. -3°C ja tyyntä  
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o Merkkiainetta laskettiin välipohjarakenteen eristekerrokseen. 

o Syöttöreiän ja kaasupullon liittymän tiiveys varmennettiin ennen mittaamisen 

aloittamista jokaisessa mittausreiässä.  

 

  

Kuva 16. Merkkiainekokeissa varmennettiin 

syöttöreiän ja kaasupullon tiiveys ennen kokeiden 

aloittamista.  

Kuva 17. Epätiiveyskohtia yleisesti välipohjan ja 

ulkoseinän liitoksissa.  

  

Kuva 18. Epätiiveyksiä ikkunan ja patterisyvennyksen 

liitoksessa, musiikkiluokka.  

Kuva 19. Merkkiainetta lasekttiin patterisyvennyksen 

eristetilaan musiikkiluokassa.  

  

Kuva 20. Musiikkiluokassa todettiin epätiiveyksiä 

välipohjan ja seinän liittymissä.  

Kuva 21. Merkkiainetta laskettiin välipohjan 

eristetilaan musiikkiluokassa. 
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6.1.1 Johtopäätökset 

Kaikissa mitatuissa tiloissa todettiin selviä epätiiveyksiä rakenneliittymissä (välipohjan ja ulkoseinien 

liitokset, läpiviennit). Ulkoseinärakenteen ja välipohjarakenteen liitoksissa oli havaittavissa selkeitä, 

viivamaisia ilmanvuotreittejä. Epätiiveyskohtien kautta koulun sisätiloihin voi kulkeutua 

epäpuhtauksia sisäilmaan.  

 

7 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Koulun ilmanvaihtojärjestelmien kartoituksen suoritettiin keväällä 2017 (Olosuhdeseuranta ja 

ilmanvaihtojärjestelmien kartoitus, Sisäilmatalo Kärki Oy, 14.9.2017). Kuntotutkimusten kohteena 

olevien tilojen ilmanvaihtoa ei laajemmin tarkastettu. 

 

Koulun ilmanvaihtojärjestelmä ei vastaa oleskelutilojen ilmanvaihdolle nykyisin asetettuja suosituksia 

(RakMK D2), eikä sillä voida hallita tilojen lämpötilaolosuhteita. Järjestelmällä ei todennäköisesti 

voida myöskään hallita tilojen painesuhteita vuotoilmavirtausten ja epäpuhtauksien kulkeutumisen 

vähentämiseksi 

 

8 Sisäilmamittaukset 

8.1 Kuitumääritys 

Asumisterveysasetuksen mukaan teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon 

pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm2 (Asumisterveysasetus 2015). Työterveyslaitoksen ohjearvo 

teollisille mineraalikuiduille on toimistojen kahden viikon pölylaskeumassa <0,2 kuitua/cm2. Mikäli 

ohjearvo ylittyy, on tarpeen selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien 

vähentämiseen. (Salonen ym. 2011). 

 

Kohteessa otettiin kahden viikon pölylaskeumanäytteitä kahdesta eri tilasta. Yhteenveto 

kuitumäärityksen tuloksista on esitetty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Kuitumäärityksen tulokset 

Näytteenottokohta Laskeuma-aika Kuitua/cm2 

1. Käytävä 129 (kanslian huoneen vieressä) 14 vrk 0,3 

2. Musiikkiluokka 309 14 vrk <0,1 

Määritysraja (mr) on 0,1 kuitua/cm2.  

 

Yhdessä näytteessä kahden viikon laskeutuneesta pölystä todettiin raja-arvon ylittäviä teollisten 

mineraalivillakuitujen määriä. Henkilöstön osaston tiloissa alakattoina on käytetty mineraalivillaa 

sisältävää akustolevyä, jota ei ole havaintojen mukaan kuitusidottu aiemmin, alakattolevyt ovat 
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paikoin hajonneet selittäen todennäköisesti ylittyneen raja-arvon. Musiikkiluokassa ei havaittu 

mineraalikuitulähteitä.  

  

Kuva 22. Kuitumalja henkilöstöosaston käytävässä 

(kanslian huoneen vieressä).  Kuitumäärä ylittää raja-

arvon. 

Kuva 23. Henkilöstöosaston tiloissa on 

pinnoittamatoimia akustiikkalevyjä.  

 

 

Kuva 24. Kuitumalja, musiikkiluokka. Kuitumäärä ei 

ylitä raja-arvoa. 

 

 

8.1.1 Toimenpide-esitys 

Suositellaan akustiikkalevyjen uusimista/pinnoitusta, jonka jälkeen tilat tehosiivotaan. Siivouksen ja 

pinnoituksen jälkeen kontrollinäytteiden ottamista.  

 

 

Sisäilmatalo Kärki Oy 

  

Lappeenrannassa 13.2.2018 

 

 

Ville Vikström   Daria Liutina 

Asiantuntija, RI   Asiantuntija, RI 
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raportti RM2017-1307

Daria Liutina
Sisäilmatalo Kärki Oy
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Imatrankosken koulu

NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Daria Liutina, Sisäilmatalo Kärki Oy, 11.12.2017. Näytteet on
vastaanotettu laboratorioon 13.12.2017 ja viljelty 13.12.2017.

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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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:
M1, purueriste, musiikkiluokka. RT1. VP:n

eriste

vähän homeita ja bakteereita,

indikaattorimikrobia vain yksittäinen

pesäke. Mikroskopoitaessa rihmastoa ja

itiöitä (kts. lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

M2, eriste, musiikkiluokka. RT2. US.

patterisyvennys

vähän homeita, bakteerit alle

määritysrajan

ei mikrobikasvua materiaalissa

M3, purueriste, varasto. RT3. VP:n eriste vähän homeita ja bakteereita.

Mikroskopoitaessa rihmastoa ja itiöitä

(kts. lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

M4, rivevilla, musiikkiluokka. RT4. ikkunan

rivevilla. sisäpihan puoli

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materiaalissa

M5, rivevilla, musiikkiluokka. RT6. ikkunan

rivevilla. Koulukadun puoli

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materiaalissa

M6, rivevilla, tekstiilityöluokka. RT7.

ikkunan rivevilla. Koulukadun puoli

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materiaalissa

M7, rivevilla, tekstiilityöluokka. RT8.

ikkunan rivevilla. sisäpihan puoli

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materiaalissa

M8, eriste, varasto 216. RT10. US.

patterisyvennys

vähän homeita ja bakteereita,

indikaattorimikrobeita vain yksittäiset

pesäkkeet

ei mikrobikasvua materiaalissa
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M9, paperieriste, tekstiilityöluokka. RT11.

VP:n eriste

vähän homeita ja bakteereita, mutta

indikaattorimikrobia

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

M10, eriste, tekstiilityöluokka. RT12. US.

patterisyvennys. Koulukadun puoli

homeet ja bakteerit alle määritysrajan ei mikrobikasvua materiaalissa

Lisätietoja:
Näytemateriaaleja näytteistä M1 ja M3 tarkasteltiin myös suoraan valomikroskoopilla. Näytteissä todettiin
rihmastoa ja itiöitä. Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

Kuopiossa, 27.12.2017

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: M1, purueriste, musiikkiluokka. RT1. VP:n eriste (tutkimustunnus: RM176709)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä +
*Chaetomium sp. +(1) muut bakteerit +

*sädesienet <mr

Näyte: M2, eriste, musiikkiluokka. RT2. US. patterisyvennys (tutkimustunnus: RM176710)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä <mr
Penicillium sp. +
steriilit +

Näyte: M3, purueriste, varasto. RT3. VP:n eriste (tutkimustunnus: RM176711)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

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

*sädesienet <mr
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Näyte: M4, rivevilla, musiikkiluokka. RT4. ikkunan rivevilla. sisäpihan puoli (tutkimustunnus: RM176712)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Aureobasidium sp. + + muut bakteerit +(YK)

*sädesienet <mr

Näyte: M5, rivevilla, musiikkiluokka. RT6. ikkunan rivevilla. Koulukadun puoli (tutkimustunnus:
RM176713)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä +
Cladosporium sp. + muut bakteerit +(YK)

*sädesienet <mr

Näyte: M6, rivevilla, tekstiilityöluokka. RT7. ikkunan rivevilla. Koulukadun puoli (tutkimustunnus:
RM176714)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Penicillium sp. + + muut bakteerit +(YK)

*sädesienet <mr

Näyte: M7, rivevilla, tekstiilityöluokka. RT8. ikkunan rivevilla. sisäpihan puoli (tutkimustunnus: RM176715)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä +
Penicillium sp. + muut bakteerit +(YK)

*sädesienet <mr
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Näyte: M8, eriste, varasto 216. RT10. US. patterisyvennys (tutkimustunnus: RM176716)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +
Penicillium sp. + + muut bakteerit +
*Paecilomyces sp. +(1) *sädesienet <mr
*Chaetomium sp. +(1)

Näyte: M9, paperieriste, tekstiilityöluokka. RT11. VP:n eriste (tutkimustunnus: RM176717)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

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

*sädesienet +(3)

Näyte: M10, eriste, tekstiilityöluokka. RT12. US. patterisyvennys. Koulukadun puoli (tutkimustunnus:
RM176718)

M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja)
Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä <mr

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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Sisäilmatalo Kärki Oy  

Teemu Kaitala 

Laserkatu 6 

53850 Lappeenranta 

 

Näytteet Imatrankosken koulu, Koulukatu 69 Imatra        03.01.2018 
 

Olemme laskeneet geeliteippiin keräämienne mineraalivillakuitujen (MMMF) pitoisuudet 

stereomikroskooppisesti. 

 

Analyysitulokset 

 

teippi 

nro 

mittauspiste 

 

MMMF pitoisuus 

yli 20 µm:n 

kuitua/cm2  

1 Käytävä 129     0,3 

2 Musiikkiluokka 309   <0,1 

 

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylaskeumassa on 0,2 kuitua/cm². 

Toimenpiderajan ylittyessä on kuitulähteet ja mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseksi 

selvitettävä. (STM/2015) 

 

 

 

 
Tarja Seppänen 

Laboratoriomestari 

Tarjan asbesti-ja kuitulaboratorio Oy 

http://www.asbestilabra.fi/
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