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YHTEENVETO
Kuntotutkimuksen perusteella rakenteissa on useampi sisäilman laatua heikentävä tekijä, joista saattaa aiheutua oireilua tilojen käyttäjille.
Merkittävimmät rakennetutkimuksissa todetut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ovat alapohjan maapohjainen ryömintätilan epäpuhtaudet, ulkoseinien liittymien epätiiveydet ja niiden kautta sisään tuleva korvausilma sekä sisäpinnoilla olevat paikalliset mikrobivauriot. Sisäilman olosuhde ja epäpuhtausmittauksissa
todettiin kohonneita pitoisuuksia vain liikuntasalin mineraalikuidussa. Muissa tutkituissa luokka- ja ruokalatiloissa mineraalikuitupitoisuudet olivat alahaiset eivätkä ne todennäköisesti aiheuta tilojen käyttäjille oireilua. Tutkittujen luokkatilojen painesuhteet ulkoilmaan, sisäilman hiilidioksidipitoisuudet ja VOC-emissiot olivat toimenpiderajojen ym. viitearvojen rajoissa.
Alapohjana on ontelolaatat maapohjaisella tuulettuvalla ”rossipohjalla”. Ryömintätilan pohjalla on kosteutta ja rakennusjätettä ym. orgaanista materiaalia, minkä johdosta siellä on myös runsaasti mikrobiepäpuhtauksia. Alapohja on epätiivis mm. ontelolaattojen saumoissa on halkeamia ja alapohjan läpi tulee
putkien läpivientejä. Ryömintätila on alipaineistettu koneellisesti, jolloin normaalissa käyttötilanteessa alapohja on alipaineinen sisätiloihin nähden (ilmavirta sisätilasta alapohjaan päin). Vähäinenkin häiriö alipaineistuksessa tai esim. voimakas tuuli kääntää ilmavirran toiseen suuntaan, jolloin korvausilmaa tulee alapohjan ryömintätilasta. Tällöin myös alapohjan mikrobiepäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteessa
todettujen epätiiveyskohtien kautta.
Ulkoseinissä on tiili-villa-tiili rakenne, jota pidetään nykytiedon mukaan ns. riskirakenteena. Ikkunat ovat
huonokuntoiset. Niissä on runsaasti kosteusvauriojälkiä ja niiden toiminta on huono. Seinän eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä ei todettu laajempiin mikrobivaurioihin viittaavaa kasvustoa. Rakenteessa on
useampia rakenteen kosteusrasitusta ja siten myös vaurioriskiä lisäävää tekijää: mm. ikkunoiden kunto ja
ikkunapellitysten puutteet sekä matala sokkelikorkeus, minkä johdosta paikalliset jonkinasteiset mikrobivauriot ovat hyvin todennäköisiä. Ulkoseinän rakenteissa on epätiiveyskohtia ikkunoiden ja pilarien liittymissä, jolloin seinien sisältä on selvä ilmayhteys sisäilmaan.
Pinnoitteet ovat alkuperäiset. Käytävä- ja luokkatilojen pinnoitteena olevat vinyylilaatat ovat pääosin hyväkuntoisia. WC-tilojen ja siivouskomeroiden muovimattopinnoitteissa on havaittavissa ikääntymisen aiheuttamaa kovettumista ja muutamissa tiloissa mattojen alla on mikrobivaurioita. Laatoitetuissa pesuhuoneissa
ja keittiössä ei ole vedeneristettä ja laatoitukset ovat paikoin irti pohjastaan, jolloin kosteus voi kulkeutua
rakenteeseen tai rakenteen läpi ja aiheuttaa vaurioita. mm. liikuntasalin pesutilojen kohdalla käytävän lattiassa ja seinän alaosassa todettiin mikrobikasvua. Tiloissa on myös muutamia vuotovahingoista aiheutuneita
vanhoja vauriokohtia; opettajain huoneessa astianpesukonevuoto ja liikuntasalin patterivuoto. Tiloissa todetut kosteus- ja mikrobivauriot ovat paikallisia, mutta kuitenkin rakenteiden sisäpinnoilla ja pinnoitteiden
alla. Mikrobivauriot ovat suorassa yhteydessä sisäilman kanssa ja ne voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.
Yläpohjan ja vesikaton rakenteissa ei havaittu vaurioita silmämääräisessä tarkastuksessa. Kattoikkunoiden
valokuilujen vierustat ja putkien läpiviennit ovat kuitenkin avoimia ja niiden kautta on selvä ilmayhteys yläpohjan eristetilasta sisäilmaan, jolloin osa tilojen korvausilmasta voisi tulla myös yläpohjasta.
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Paine-erojen seurantamittauksessa todettiin, että tilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat lähellä tavoitearvoja. Epäpuhtauksien kulkeutumiseen riittää kuitenkin pienikin alipaine, mikäli rakenteet ovat epätiiviitä.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat kaikissa tiloissa alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Näin
ollen ilmanvaihto toimii käyttäjämäärät huomioiden hyvin eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta aiheudu
tilojen käyttäjille oireilua.
Teolliset mineraalikuidut tutkittiin kuudesta tilasta kahden viikon laskeumapölystä. Ainoastaan liikuntasalin
yläkatsomosta otetun laskeumapölynäytteen tulos ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä
Työterveyslaitoksen viitearvon. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.
Sisäilman VOC-emissiot mitattiin neljästä tilasta. Näytteissä ei havaittu toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia TVOC-arvossa. Yksittäisten yhdisteiden arvot eivät ylittäneet myöskään toimenpiderajaa.
Tutkimusten perusteella suosittelemme seuraavien rakennustekniikkaan liittyvien korjaustoimenpiteiden toteuttamista lähitulevaisuudessa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

alapohjan ryömintätilan puhdistus
ryömintätilassa kulkevien putkien ja kannakointien tarkastaminen
alapohjan alipaineistuksen toiminnan varmistus ja mahdollisesti lisääminen. Minimissään nykyiseen alipaineistukseen painesuhteiden seuranta ja hälytysjärjestelmä toimintahäiriöiden varalle
alapohjan epätiiveyskohtien tiivistäminen
alapohjan ontelolaattojen saumakohtien injektointi pinnoitteiden uusimisen yhteydessä
Ulkoseinän epätiiveyskohtien tiivistäminen luotettavalla menetelmällä mm. pilareiden ja ikkunoiden liittymät sekä rikkoutuneet muuraukset
Ikkunoiden uusiminen, jolloin myös ikkunaliittymät ulkoseiniin saadaan toteutettua tiiviisti ja
ikkunoiden alapuolen rakenne voidaan tarkastaa sekä ikkunapellitykset uusia asianmukaisiksi
Puuttuvien pellitysten ja vaurioituneiden muurausten/saumausten uusiminen
Katosten korjaaminen ja kasvillisuuden poisto seinän vieriltä siten, ettei niistä aiheudu ulkoseinille ylimääräistä kosteusrasitusta
tiili-väliseinien halkeamien korjaus tarvittavilta osin (vedeneristys)
Vaurioituneiden ja ikääntyneiden pinnoitteiden uusiminen. Samassa yhteydessä on tehtävä halkeamien injektointi ja/tai tiivistys
o pesutilojen saneeraus nykymääräysten mukaisesti
o keittiön ja sen varastojen pinnoitteiden uusiminen
o opettajain huoneen keittokomeron
o liikuntasalin lattian uusiminen tarvittavalta osuudelta
vaurioituneiden kalusteosien ja kalusteiden uusiminen
ruokalan ja liikuntasalin sisäkattopintojen uusiminen tai korjaus
suosittelemme vesikaton säännöllistä puhdistamista, tarkastamista ja huoltoa
yläpohjan läpivientien ja kattoikkunoiden rakenteiden tiivistäminen ja halkeaman korjaamista
luokan 2.004 katossa.
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•
•
•

umpinaisten säilytyskalusteiden hankinta luokkatiloihin tai irtaimen säilytys erillisissä varastotiloissa
Vaurioituneiden lattiapinnoitteiden uusimisen korjauslaajuus (esim. tilan 1.129 osalta) on suositeltavaa ulottaa myös ympäröivien tilojen puolelle.
Liikuntasalin mineraalikuitulähteen varmistaminen ja poistaminen

Tampereella 04.03.2019
Insinööritoimisto Renovatek

Jaana Pösö

Arto Köliö

Rakennusterveysasiantuntija, RKM

Projektipäällikkö, TkT
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1
1.1

Kuntotutkimuksen kohde ja lähtötiedot
Kohde

Kappaleessa esitetyt lähtötiedot perustuvat käytettävissä olleisiin asiakirjoihin, tilaajalta saatuihin tietoihin
sekä kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyihin aistinvaraisiin havaintoihin.
Kiinteistön nimi ja osoite:

Kiinteistön omistaja:

Killan koulu
Sarvimäentie 35
04200 Kerava
Keravan kaupunki

Koulurakennus
Ilmoitettu valmistumisvuosi:

1983

Ilmoitettu pinta-ala:

3860 m2

Ilmoitettu tilavuus:

28200 m3

Kerrosluku:

kaksi

Rakennustapa:

paikalla rakennettu

Perustukset:

teräsbetoniset anturat/pilarit

Alapohjarakenne:

tuulettuva alapohja, teräsbetonipalkit ja ontelolaatasto

Ulkoseinärakenteet:

tiili-villa-tiili

Yläpohjarakenne:

ontelo/tt-laatasto, eristeenä villa tai lecasora

Julkisivu:

paikalla muurattu tiili

Kattomuoto:

tasakatto/piiloharja

Vesikatto:

bitumikermi

Väliseinärakenteet:

pääosin muurattuja (kalkkihiekkatiili)

Sadevesiviemäröinti:

on

Kunnallistekniikka:

vesi- ja viemäriliittymä kunnan verkkoon

Lämmitys:

kaukolämpö
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1.2

Korjaushistoria

Lähtötietojen perusteella kiinteistössä ei ole tehty merkittäviä korjauksia.
Pienempiä tilamuutoksia ja korjauksia on tehty saatujen mukaan seuraavasti:

1.3

•

Tilamuutoksia vuonna 2016 (entinen talonmiehen asunto opetustiloiksi, 1-kerroksen iltapäiväkerhontilat)

•

Sadevesien ohjaus 2017

Käytössä olleet asiakirjat

Kuntotutkimuksen lähtötietoina käytettävissä olivat seuraavat asiakirjat:
- Alkuperäisiä arkkitehtipiirustuksia
- Alkuperäisiä LVIS-piirustuksia
- Kohdekäynnin muistio (Lignell-Pasula-Turunen-Kärnä-Hiljanen-Heikkilä, 29.08.2018)
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2

Tutkimusmenetelmät

2.1

Tehdyt tutkimukset

Aistinvaraisen tarkastuksen yhteydessä rakenteet kartoitettiin pintakosteudenosoittimella kauttaaltaan.
Pintakosteudenosoittimella kosteaksi todettuihin kohtiin tehtiin viiltomittaukset ja tarvittaessa rakennekosteusmittaukset. Pinnoitteen kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti.
Rakenteisiin tehtiin rakenneavauksia ja niistä otettiin tarvittaessa materiaalinäytteitä mikrobimääritystä
varten. Rakenteiden tiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksen avulla. Tilojen sisäilman olosuhteita tutkittiin
paine-ero ja hiilidioksidi (CO2)-mittauksin 2 viikon seurantajakson ajan. Sisäilman VOC-epäpuhtauksia tutkittiin ilmanäyttein. Pinnoille laskeutuneesta pölystä tutkittiin teolliset mineraalikuidut.
Tutkimukset tehtiin 20.11.2017 – 17.1.2019 välisenä aikana. Tutkimukset tekivät RKM, RTA Jaana Pösö ja
tekn.yo Antti Poti.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta puutteina voidaan mainita seuraavat asiat:
-

tarkastusmenetelmiin sisältyvä epävarmuus (aistinvarainen tarkastus)

-

mittalaitteiden tarkkuus on ilmoitettu kunkin laitteen kohdalla

-

näyteanalyysien (mikrobit ja sisäilman VOC) epävarmuus on otettu huomioon tuloksissa. Materiaaleista otetut mikrobinäytteet on analysoitu viljelymenetelmällä, jolloin tuloksissa näkyvät vain elinkykyiset mikrobit. Rakenteissa voi olla myös jo kuollutta kasvustoa, minkä on myös todettu aiheuttavan oireilua ja sisäilmahaittaa.

Kaikki mittauspisteet ja näytteiden ottokohdat on merkitty liitteessä 1 olevaan pohjakuviin. Liitteessä 2 on
esitetty näytteiden laboratorioanalyysitulokset.

2.2

Pintakosteuskartoitus

Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest -pintakosteudenilmaisimella (LG2 + LB71 anturi). Pintailmaisimen näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä 0-199. Mittausten tulokset ovat suuntaa-antavia vertailuarvoja, jotka riippuvat kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerrospaksuuksista.
Mittalaite on kalibroitu 06/2018.

2.3

Muovimaton alapuoliset viiltokosteusmittaukset

Lattiapinnoitteen alapuolisen kosteuden mittaus (pinnoitteen ja betonin välinen ilmatila) tehtiin ns. viiltomittauksen avulla tiloissa, joissa havaittiin poikkeavaa kosteutta pintakosteudenosoittimella. Viiltomittauksen tarkoitus on selvittää pinnoitteen alapuolinen kosteuspitoisuus. Pinnoitteen kuntoa selvitettiin myös
aistinvaraisesti viiltomittaus kohdista ja muista rakenneavaus paikoista.
Viiltokosteusmittauksessa pinnoitteeseen tehdään viilto ja sitä irrotetaan hieman esim. taltalla. Viillon
kautta ohut mittapää työnnetään pinnoitteen alle. Tämän jälkeen lattiapinnoitteen viiltokohta tiivistetään
vesihöyrytiiviillä kitillä. Mittapään tasaantumisaika on n. 20 minuuttia.
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Viiltomittausten suhteelliset kosteudet ja lämpötilat mitattiin Vaisala HM40 -mittalaitteella varustettuna
HM42 Probe -mittapäällä. Mittalaitteen ja mittausmenetelmän mittaustarkkuus on ± 1,5 % RH, kun suhteellinen kosteus on < 90%. Suhteellisen kosteuden ollessa > 90% mittaustarkkuus on ± 2,5 % RH.
Mittalaitteet on kalibroitu 18.4.2018.

2.4

Porareikämittaukset

Rakenteiden suhteellista kosteutta mitattiin Vaisala HM40 -mittalaitteella varustettuna HM42-mittapäällä.
Mittalaitteen ja mittausmenetelmän mittaustarkkuus on ±1,5%RH kun suhteellinen kosteus on < 90%RH.
Suhteellisen kosteuden ollessa > 90 %RH mittaustarkkuus on ±2,5 %RH.
Mittalaitteet on kalibroitu 18.4.2018.

2.5

Mikrobinäytteet materiaaleista

Avatuista rakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritystä varten. Näytteenotossa ja näytteiden
käsittelyssä noudatettiin Asumisterveysasetuksen 545/2015 ohjeita (soveltamisohje, osa IV).
Näytteet analysoitiin Turun yliopiston laboratoriossa (FINAS-akkreditointi T312). Näytteet viljeltiin 2 viikkoa
neljälle kasvualustalla (suoraviljely Valviran-menetelmä). Kasvatusalustoina viljelyssä käytettiin THG-, MA2-,
DG-18- ja Hagem-kasvatusalustoja.
2.5.1 Tulosten tulkintaperusteet
Tulosten tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysasetusta (STM:n asetus 545/2015) toimenpiderajoissa ja
terveyshaitan arvioinnissa.
Suoraviljelymenetelmän tulokset ilmoitetaan käyttäen + -asteikkoa seuraavasti:
- = ei mikrobeja
+ = 1-19 pesäkettä (niukasti mikrobeja)
++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja)
+++ = 50-199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja)
++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja)
Yllä mainittua asteikkoa käytetään sekä mikrobien kokonaismäärän että tunnistettujen mikrobien määrän
arvioimiseen. Jos homeiden ja hiivojen ja aktinomykeettien kokonaismäärät ovat pieniä (-/+/++), lasketaan
ja ilmoitetaan kosteusvaurioindikaattorien pesäkemäärä.
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä materiaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti (+++/++++).
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti,
mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin yksittäisinä pesäkkeinä).
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Kosteusvaurioindikaattori on mikrobi, jota ei yleensä tavata terveessä, vaurioitumattomassa rakennuksessa ja jonka esiintyminen rakennuksesta otetussa näytteessä viittaa siihen, että rakenteessa on tai on ollut kosteusvaurio. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattorilajien esiintyminen näytteissä vähäisinä määrinä on
kuitenkin normaalia.
Mikrobitaulukko1: Tärkeimmät home- ja kosteusvaurioindikaattorit
-

Acremonium
aktinomykeetit/ sädesienet
Aspergillus fumigatus
Aspergillus ochraceus
Aspergillus penicillioides / Aspergillus restrictus
Aspergillus sydowii
Aspergillus terreus
Aspergillus ustus
Aspergillus versicolor
Chaetomium
Eurotium
Exophiala
Fusarium
Geomyces
Oidiodendron
Paecilomyces
Phialophora sensu lato
Scopulariopsis
Sporobolomyces
Sphaeropsidales
Stachybotrys
Trichoderma
Tritirachium / Engyodontium
Ulocladium
Wallemia

Lähde: STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV Asumisterveysasetus § 20.
Asumisterveysasetuksen terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan katsotaan ylittyvän silloin kun rakennusmateriaalissa todetaan esiintyvän analyysein varmistettuna mikrobikasvustoa. Toimenpiderajan ylittymistä arvioitaessa on otettava huomioon myös näytteenottokohdan sijainti. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä,
että niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin tai näytteenottokohdasta ei ole ilmayhteyttä
sisäilmaan. Toimenpideraja ylittyy myös, jos korjaamaton kosteus- tai lahovaurio voidaan todeta aistinvaraisesti.

2.6

Haitta-aineet materiaalinäytteistä

Materiaalien PAH-analyysi tehtiin GC-MS-menetelmällä WSP:n laboratoriossa. tutkimusmenetelmä on sovellettu standardista SFS-ISO 18287.
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2.7

Merkkiainetutkimus

Rakenteiden tiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksen avulla. Merkkiainetutkimuksessa merkkiainekaasua
johdetaan tutkittavan rakenteen sisään ja merkkiaineen kulkeutumista sisäilmaan tutkitaan rakenneliittymien ja läpivientien kautta kaasuanalysaattorin avulla. Vuotopisteet ja -alueet merkitään, valokuvataan ja
kirjataan ylös.
Tutkimukset on suoritettu Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein RT 14-11197 -ohjekortin
mukaisesti.
Tutkimukset tehtiin tilojen normaalilla ilmanvaihdolla (ilman erillistä alipaineistusta). Tutkitun tilan paineeroa mitattiin paine-eromittarilla.
Merkkiainekaasuna käytettiin Formier 5 -seoskaasua, jossa on 5 % vetyä ja 95 % typpeä. Merkkiainekaasua
syötettiin rakenteen sisään kaasupulloon liitetyllä virtaussäätimellä, jolloin kaasun syöttömäärää voitiin säätää. Merkkiainevuotojen tutkimiseen käytettiin Inficon Sensistor XRS 9012 -merkkiaineanalysaattoria.
Merkkiainelaiteanalysaattorin herkkyyttä voidaan säätää tasoille 1-10. Tutkimus suoritettiin herkkyysasetuksella 5.

2.8

Paine-erojen seurantamittaukset

Sisäilman seurantamittaukset suoritettiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Beck KIT) avulla. Käytetyn mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 1 % (±50Pa). Alipaineisesta tilasta poistetaan enemmän ilmaa kuin sinne tuodaan, jolloin korvausilmaa kulkeutuu sisään mm. viereisistä tiloista sekä rakenteiden ja/tai rakenneliittymien läpi. Korvausilman mukana kulkeutuvat myös mahdolliset epäpuhtaudet sisäilmaan.
2.8.1 Tulosten tulkintaperusteet
Rakennuksen ja ulkoilman välillä mitattuihin painesuhteisiin vaikuttavat rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä, rakennuksen sisälle lämpötilaeroista muodostuva paine-ero (savupiippuvaikutus) ja tutkimushetkellä
vallinneet tuuliolosuhteet. Yleisesti, erityissuunnittelijan on suunniteltava uuden rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista
kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan (YmA 1009/2017).
Vuonna 2015 voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohjeen mukaan: Jos rakennuksen alipaineisuus on yli 15 Pascalia (Pa), niin alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. Tällä vähennetään vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia.
Asumisterveysohjeen antama tavoitteellinen paine-ero ulkovaipan yli koneellisella tulo-poisto-ilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa on -2…0 Pa.

2.9

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset suoritettiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Trotec
BZ30 ja Rotronic CL11) avulla. Käytetyn mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 75 ppm.
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2.9.1 Tulosten tulkintaperusteet
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m³ (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysasetus 545/2015).
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden yleisenä arvona voidaan pitää 400 ppm. Toisin sanoen sisäilman toimenpiderajaksi muodostuu 1 550 ppm.
Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat eri sisäilmastoluokissa seuraavat:
S1

alle 750 ppm

S2

alle 950 ppm

S3

alle 1300 ppm

Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa saattaa aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon heikkenemistä.

2.10 Teolliset mineraalikuidut
Pinnoille laskeutuneesta pölystä tutkittiin teolliset mineraalikuidut. Näytteet otettiin geeliteippimenetelmällä 2 viikon aikana laskeuma-alustalle kerätystä pölystä. Geeliteippinäytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa.
2.10.1 Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Työterveyslaitoksen viitearvo ja asumisterveysasetuksen toimenpideraja teollisille mineraalikuiduille säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (2 viikon kertymä) on 0,2 kuitua/cm2.
Kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos pitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät
ym.) ovat alle tai korkeintaan 0,2 kuitua/cm2. Jos viitearvo ylittyy, tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä toimenpiteisiin kuitukertymän pienentämiseksi.

2.11 Sisäilman VOC-näytteet
Menetelmässä määritetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden pitoisuuksia ja VOCyhdisteiden kokonaispitoisuutta (TVOC). Analyysillä voidaan selvittää esimerkiksi sisäilman laatua ja mahdollisia syitä tilojen käyttäjillä esiintyneille oireille. Menetelmä perustuu ISO 16000-6 ja ISO 16017-2 -standardeihin. Sisäilmasta VOC-näytteet kerätään Tenax TA -adsorbenttiputkeen siihen liitettävän pumpun
avulla.
Näytteet analysoitiin Metropolilab Oy:n laboratoriossa. Laboratorio on hyväksytty terveydensuojelulain ja
Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisia analyysejä tekeväksi laboratorioksi (FINAS-akkreditointi T058).
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2.11.1 Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpiderajana on huoneilmassa 400 µg/m3. On
huomioitava, että pienempikin pitoisuus voi aiheuttaa oireilua. Toimenpiderajan ylitys voi johtua myös yhdisteistä, joista ei ole todettua terveyshaittaa, eikä se tällöin johda jatkotoimenpiteisiin. Kokonaispitoisuuden toimenpiderajan ylittyminen edellyttää yksittäisten yhdisteiden merkityksen selvittämistä. Minkä tahansa haihtuvan orgaanisen yhdisteen (VOC) huoneilman tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja on 50 µg/m3, jolla tarkoitetaan minkä tahansa tunnetun tai tuntemattoman orgaanisen yhdisteen
pitoisuutta sisäilmassa, ellei yhdisteelle ole omaa toimenpiderajaa. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa III). Seuraavaan taulukkoon on koottu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaiset toimenpiderajat yksittäisille yhdisteille.
Yhdiste
TVOC
2-etyyli-1-heksanoli (2-EH)
2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB)
naftaleeni*
styreeni
mikä tahansa yksittäinen orgaaninen yhdiste

Toimenpideraja (µg/m3)
400
10
10
10
40
50

Kuva 1 Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen toimenpiderajat yksittäisille yhdisteille tolueenivasteella
laskettuna.
*Ei saa esiintyä naftaleeniin viittaavaa hajua
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3

Rakennetekninen kuntotutkimus

3.1

Alapohja

3.1.1 Rakenne
Alapohjan rakenne vastaa ARK-kuvien rakennetyyppiä. Se varmistettiin alapohjan tarkastusluukkuista tehdyissä tarkastuksissa. Rakenne kattaa lähes koko alapohjan, VSS-tiloja lukuun ottamatta. VSS-tiloissa alapohja rakennetta ei tarkastettu porauksin. Pintarakenteet eroavat tiloittain. Liikuntasalissa ontelolaatan
päällä on koolattu puulattia, muissa tiloissa ontelolaatan päällä on ohut tasoite ja muovipinnoite tai laatoitus.
-

pinnoitteet
ontelolaatta 265 mm
solumuovieriste 100 mm

-

tuulettuva ryömintätila, jonka pohjalla perusmaa hienojakoista hiekkaa

3.1.2

Havainnot

Alapohjarakenteena on tuulettuva alapohja, jossa on teräsbetonipalkein tuettu ontelolaatasto. Palkit on perustettu anturoille. Ryömintätila jakautuu ”lohkoihin” betonipalkkien välissä. Alapohjatilaan on useampi kulkuluukku eri puolella taloa. Osa luukuista oli tiiviisti kiinni, eikä niitä saatu auki tutkimusten yhteydessä. Luukkuja saatiin avattua kolmesta tilasta eri puolilla taloa; 1.046 kouluisännän tila, 1.047 tuolivarasto ja 1.108
poikien pukuhuone.
Ryömintätilan korkeus vaihtelee n. 1,8 m:stä alle 0,5 m:iin. Betonipalkkien kohdalla täyttömaa on paikoin
kiinni palkeissa. Rossitilan pohjan maa-aines on hienojakoista hiekkaa ja osin savea/multaa. Maa on paikoin
erittäin kosteaa. Ryömintätila on puhdistettu muutamia vuosia sitten, mutta rossitilan pohjalla on edelleen
jätettä mm. eristeen palasia ja lahovaurioitunutta puuta. Viemäriputket on kannakoitu ontelolaattojen alapuolelle. Kannakointien väli on paikoin pitkä ja putkien liitoksissa on tummentumia, mitkä voivat viitata liitoksessa olleeseen vesivuotoon.
Ryömintätila on tuuletettu koneellisesti kahdella huippuimurilla, joiden kytkimet ovat iv-kone huoneissa.
Korvausilma tulee kahden tuuletuspaalun kautta. Kouluisännän tilan lattiassa olevan luukun kautta tehdyssä
paine-eromittauksessa todettiin alapohjan olevan alipaineinen huonetiloihin nähden. Vastaavaa alipaine havaittiin myös muiden avattujen luukkujen kohdilla savulla. Alapohjan alipaine vähenee hieman klo 7 – 15
välillä, jolloin syynä muutokseen voi olla esim. keittiön kohdepoistojen käyttö.

Renovatek Oy
Y-tunnus: 2654499-7

www.renovatek.fi
kotipaikka: Tampere

info@renovatek.fi

sivu 15(35)
Kuntotutkimus
04.03.2019

klo 7 - 15

Kuva 1. Painesuhteiden mittaus alapohjaan kouluisännän huoneen lattialuukusta.

Ontelolaatan päällä on ohut tasoitekerros ja lattiapinoilla on näkyvissä useissa kohdin halkeamia ontelolaattojen saumojen kohdilla. Useimmissa 1-kerroksen tiloissa alapohjan läpi menee mm. vesi- ja lämmitysputket,
joiden liitokset ovat epätiiviitä. Liitosten kautta on ilmayhteys alapohjan ryömintätilasta sisäilmaan. H-poraan ulkoseinän vierellä nousee sähköjohtoja alapohjasta eteistilaan. Johtojen juuri on avoin.
Elementtirakenteisten sokkelipalkkien saumat ovat useissa kohdin avoimia. Muutamissa kohdin sokkelin raudoitukset ovat näkyvissä ja ruosteessa. Betonissa on näillä kohdin murtumia/halkeamia. Sokkelin korkeus
on paikoin matala erityisesti sisääntulokatosten ja ulko-ovien kohdilla, mutta myös liikuntasalin pohjoispäädyssä. Sadevedet on ohjattu sadevesikaivoihin, mutta rakennuksen vieressä oleva kasvillisuus lisää sokkelin
kosteusrasitusta. Rakennuksen ulkopuolen tarkastuksessa ei havaittu salaojien tarkastuskaivoja, eikä salaojien kuntoa tai toimintaa voitu tarkastaa.

Kuva 2 ja 3. Sokkeli on matala matala, elementtisaumat ovat avoimia
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Kuva 4, 5 ja 6. Ryömintätilan pohjalla on orgaanista jätettä ja kosteutta

Kuva 7 ja 8. Ontelolaattojen saumat ovat halki ja patteriputkien läpiviennit ovat epätiiviit.

3.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Alapohjan ryömintätilassa on kosteutta ja jätettä ym. orgaanista materiaalia, minkä johdosta siellä on myös
runsaasti mikrobiepäpuhtauksia. Alapohja on epätiivis. Ontelolaattojen saumoissa on halkeamia ja alapohjan läpi tulee mm. patteriputkien läpiviennit, joiden kautta on ilmayhteys ryömintätilasta sisäilmaan. Ryömintätila on alipaineistettu koneellisesti, jolloin normaalissa käyttötilanteessa alapohja on alipaineinen sisätiloihin nähden (ilmavirta sisätilasta alapohjaan päin). Alapohjan painesuhteen seurantamittauksen perusteella alipaine pienenee päivisin tilojen käytön aikana jonkin verran ja saattaa olla hetkittäin hyvinkin pieni.
Vähäinenkin muutos (häiriö puhaltimessa, voimakas tuuli) saattaisi kääntää ilmavirran toiseen suuntaan,
jolloin osa korvausilmasta tulisi alapohjan ryömintätilasta. Tällöin myös alapohjan mikrobiepäpuhtaudet
kulkeutuisivat sisäilmaan.
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Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•
•

3.2

alapohjan ryömintätilan puhdistus
ryömintätilassa kulkevien putkien ja kannakointien tarkastaminen
alapohjan alipaineistuksen toiminnan varmistus ja mahdollisesti lisääminen. Minimissään nykyiseen alipaineistukseen painesuhteiden seuranta ja hälytysjärjestelmä toimintahäiriöiden varalle
alapohjan epätiiveyskohtien tiivistäminen
alapohjan ontelolaattojen saumakohtien injektointi pinnoitteiden uusimisen yhteydessä

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat

3.2.1 Rakenne
Ulkoseinien rakenteet vastaavat ARK-kuvien rakennetyyppejä. Rakenteet tarkastettiin rakenneavauksin.
Ulkoseinä US1 ja US2 (pääasiallinen rakenne)
- poltettu tiili 130 mm
- ilmaväli 10 mm
- mineraalivilla eriste 2 x 75 mm
- poltettu tai kalkkihiekkatiili 130 mm
- pintakäsittely
Porrashuoneiden ja väestösuojatilojen kohdalla US3
- poltettu tiili 130 mm
- ilmaväli 10 mm
- mineraalivilla eriste 2 x 75 mm
- teräsbetoni n. 150 – 300 mm
Entisen talonmiehen asunnon parvekkeen ulkoseinä US5
- höylätty lauta 22 mm
- lauta koolaus (ilmaväli)
- tuulensuojalevy 22 mm
- mineraalivilla eriste 2 x 75 mm
- höyrynsulkumuovi
- luja-levy 10 mm
Liikuntasalin ja ruokalan yläosa US6
- 0,6 mm sinkitty pelti
- lauta koolaus (ilmaväli)
- tuulensuojalevy 22 mm
- mineraalivilla eriste 2 x 75 mm
- höyrynsulkumuovi
- luja-levy 10 mm
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3.2.2 Havainnot ja tutkimukset
Julkisivujen tiliverhoukset ovat pääsääntöisesti hyväkuntoiset. Puisissa ja levypintaisissa julkisivun osissa on
maalivaurioita. Tiilijulkisivussa on tuuletusreiät seinän alaosan pystysaumoissa ja korkeammilla seinäosuuksilla myös ikkunoiden päällä. Muurauksessa on paikallisia halkeamia ja pohjoispuolen seinäpinnoilla on jonkin verran sammaloitumista ja tummentumaa. Liikuntasalin päädyn koristemuurauksen saumauksissa ja
pellityksissä on puutteita. Muurauksen syvennyksissä, sokkelipalkin päällä, seisoo vesi ja sokkeli on värjäytynyt tältä kohdalta. Ulkopuolen katokset ovat kiinni tai hyvin lähellä ulkoseinää, jolloin sadevedet roiskuvat tiiliseinään. Katosten päällä seisoo vesi. Kasvillisuus on paikoin kiinni ulkoseinässä. Tämä voi lisätä seinän kastumista ja hidastaa kuivumista.
Ulkoseinien sisäpuolen muurauksissa on paikoin halkeamia. Betonipilareiden ja muurauksen liitoksissa on
useimmissa tiloissa n. 1-2 mm:n halkeama. Rako on tullut laastin kuivumisesta ja/tai rakenteen liikkumisesta. Porrashuoneiden ulkoseinien sisäpinta on paikalla valettu betoni.
Tilan 2.073 (entisen talonmiehen asunnon) parvekkeen vastainen ulkoseinä on puurunkoinen. ulkoverhouksena on paneeli. Parvekeseinän ja muuratun päätyulkoseinän liittymässä on epätiiveyskohta, josta tulee
sisään selvä mikrobiperäinen haju. Materiaalinäyte 6 on otettu kohdan läheisyydestä. Näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa viljelymenetelmällä.
Ikkunat ovat alkuperäiset ja paikoin erittäin huonokuntoiset. Ikkunakarmeissa on runsaasti kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Ikkunoiden toiminta on huono ja osaa ulommaisista ikkunoista ei saa lukittua. Etelänpuoleisiin 2-kerroksen luokkatilojen ikkunoihin on asennettu aurinkokalvot. Ikkunapellitysten kallistukset
ovat useissa kohdin huonot ja peltien tiivistykset ympäröiviin rakenteisiin on puutteelliset/ikääntyneet. Ikkunoiden ulkopuolen listoituksissa ja säleiköissä on maali- ja lahovaurioita. Sisäpuolella ikkunoiden listoitusten ja ulkoseinän muurausten välissä on rako, jonka kautta on yhteys ulkoseinän eristetilaan.
Portaikkojen ja aulan seinät sekä useimmat ulko-ovet ovat teräsrunkoisia lasiseinä/ovia. Teräsosissa on paikallisia maalivaurioita, mutta niissä ei havaittu muutoin puutteita.

Kuva 9 ja 10. Julkisivu
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Kuva 11 ja 12. Ulkoseinän epätiiveyskohtia

3.2.3 Kosteusmittaukset
Ulkoseinän eristetilan kosteus mitattiin suuntaa-antavilla rakennekosteusmittauksilla seinän sisäpuolen tiileen poratusta mittareiästä. Eristetilan kosteus tarkastettiin viidestä kohdasta. Mittauskohdilla seinän sisällä, eristetilassa ei todettu olevan ylimääräistä kosteutta.
Taulukko 1. Ulkoseinän eristetilan kosteusmittaus

Lämpötila, (°C)

Suhteellinen
kosteus RH, (%)

Absoluuttinen
kosteus, (g/m3)

Mittauspiste

Tila / rakenne

Sisäilma 18.12.2018

1.125

21,2

26

4,8

Sisäilma 19.12.2018

1.026

19,3

24

4

0

93

4,5

Ulkoilma
18. ja 19.12.2018
RK 1 (18.12)

1.125 pääty us alaosa eristetila

16,1

32

4,4

RK 2 (18.12)

1.126 ulkoseinän alaosan eristetila

12,4

39

4,3

RK 3

1.026 pääty us alaosan eristetila

9,7

38

3,5

RK 4

1.026 us eristetila ikkunan alapuoli

15

28

3,6

RK 5

2.049 us eristetila

15,8

26

3,5
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3.2.4 Merkkiainetutkimus
Ulkoseinän rakenteisiin tehtiin merkkiainetutkimuksia viiteen kohtaan. Tutkimus tehtiin kahteen ns. umpiseinään (MA2 ja MA3) sekä kolmeen kohtaan ikkunoiden alle (MA1, MA4 ja MA5). Merkkiainekaasu syötettiin rakenteen sisään seinän alaosasta, julkisivumuurauksen tuuletusrei’istä ja rakennetta tutkittiin kaasuanalysaattorilla sisäpuolelta. Merkkiainetutkimus tehtiin ennen rakenneavausten tekoa, rakennuksen
normaalilla ilmanvaihdolla. Painesuhdetta mitattiin tutkimuksen ajan
Merkkiainetutkimuksessa ulkoseinässä todettiin epätiiveyttä useissa kohdin. Seinän eristetilaan syötetty
kaasu kulkeutui sisään ikkunoiden pielistä sekä pilarin vieriltä ja alaosista.
MA1 (tila 1.125 ikkunaseinän alaosa), selvä vuoto ikkunan ja ikkunapielen liitoksessa
MA2 (tila 1.125 pääty umpiseinän alaosa), selvä vuoto pylvään ja ulkoseinän liitoksessa sekä pylvään alareunassa. Seinässä halkeama, jossa ei todettu vuotoa.
MA3 (tila 1.028 ikkunaseinän alaosa), selvä vuoto ikkunan pielissä ja pylvään vierellä
MA4 (tila 1.028 umpiseinän alaosa), selvä vuoto pylvään vierellä
MA5 (liikuntasalin us ikkunan alta), selvä vuoto ikkuna pielissä ja pylvään liitoksissa.
Merkkiainekokeen kohdat on merkattu pohjakuviin.

MA2

Kuva 13 ja 14. Merkkiainetutkimus

3.2.5 Rakenneavaukset ja mikrobitulokset
Ulkoseiniin tehtiin rakenneavaukset viiteen kohtaan. 4 rakenneavausta tehtiin tiili-villa-tiili rakenteiseen
ulkoseinään ja 1 rakenneavaus vanhan talonmiehen asunnon parvekkeen vastaiseen ulkoseinään. Ulkoseinien eristeen sisäpinnasta otettiin materiaalinäytteet 1 - 7.
Rakenneavauksissa todettiin, että tiili-villa-tiili ulkoseinissä on tuuletusrako, jossa oli paikoin selvä ilmavirta.
Seinän eristetilan alaosassa (korkeus n. 100 mm) on bitumihuopakaista villa eristeen ja sisäpuolen muurauksen välissä.
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Taulukko 2. Ulkoseinän eristeestä otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset

Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1

1.125 (oppilashuolto)

Us alaosan eriste (päätyseinä)

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 2

1.126 (lääkäri)

Us alaosan eriste

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 3

1.028 (LIVA)

Us alaosan eriste ikkunan alta

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 4

1.028 (LIVA)

Us alaosan eriste päätyseinä

min.villa

mikrobikasvusto

Näyte 5

1.084 (Liikuntasali)

Us alaosan eriste

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 6

2.079 (OH)

Parveke us alaosan
eriste

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 7

2.049 (käytävä)

2. krs. käytävän us alaosan eriste

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näytteissä 1-3 ja 5-7 ei todettu olevan mikrobikasvustoa. Näytteissä oli niukasti tai ei lainkaan elinkykyisiä
mikrobeja. Näytteissä ei myöskään ollut kosteusvaurioindikaattori lajeja. Näytteessä 4 oli runsaasti elinkykyisiä homesienien itiöitä ja niiden joukossa oli myös niukasti kahta eri kosteusvaurioindikaattori lajia. Valtalajina näytteessä oli yleisesti sisä- ja ulkoilmassa esiintyvä Cladosporium-home. Tämän lajin esiintyminen
eristeessä, mikä on yhteydessä tuuletusraon kautta ulkoilmaan, on osittain normaalia. Näytteen tulos viittaa kuitenkin rakenteessa olevaan jonkin asteiseen mikrobivaurioon.

3.2.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Ulkoseinissä on pääosin tiili-villa-tiili rakenne, jota pidetään nykytiedon mukaan ns. riskirakenteena. Vesien
roiskuminen katoksien päältä seinään sekä viistosateen vaikutus räystäättömään julkisivuun lisäävät rakenteen kosteusrasitusta. Seinän tuuletus on havaintojen perusteella riittävä vaikkakin sokkelikorkeus on paikoin matala ja ikkunapeltien kallistukset ja tiivistykset ovat huonot. Ikkunat ovat huonokuntoiset. Niissä on
runsaasti kosteusvauriojälkiä ja toiminta on huono. Ulkoseinän rakenteissa on epätiiveyskohtia ikkunoiden
ja pilarien liittymissä, jolloin seinien sisältä on selvä ilmayhteys sisäilmaan.
Seinän eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä ei todettu mikrobivaurioihin viittaa kasvustoa muutoin kuin
yhdessä näytteessä. Tilasta 1.028 otetun mikrobivaurioon viittaan näytteen näytteenottokohdan viereen
tehdyssä merkkiainetutkimuksessa (MA4) todettiin epätiiveyttä.
Ulkoseinä rakenteessa havaittujen vaurioriskien johdosta paikalliset jonkinasteiset mikrobivauriot esim. ikkunoiden alla ovat hyvin todennäköisiä. Näytteet on analysoitu viljelymenetelmällä, jolloin tuloksissa näky-
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vät vain elinkykyiset mikrobit. Rakenteissa voi olla myös jo kuollutta kasvustoa, minkä on myös todettu aiheuttavan oireilua ja sisäilmahaittaa. Tämän vuoksi korjaustoimet on suositeltavaa tehdä kaikkiin ulkoseiniin.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

3.3

Ulkoseinän epätiiveyskohtien tiivistäminen luotettavalla menetelmällä mm. pilareiden ja ikkunoiden liittymät sekä rikkoutuneet muuraukset
Ikkunoiden uusiminen, jolloin myös ikkunaliittymät ulkoseiniin saadaan toteutettua tiiviisti ja
ikkunoiden alapuolen rakenne voidaan tarkastaa sekä ikkunapellitykset uusia asianmukaisiksi
Puuttuvien pellitysten ja vaurioituneiden muurausten/saumausten uusiminen
Katosten korjaaminen ja kasvillisuuden poisto seinän vieriltä siten, ettei niistä aiheudu ulkoseinille ylimääräistä kosteusrasitusta

Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet

3.3.1 Rakenne
Väliseinien ja välipohjien rakenteet vastaavat ARK-kuvien rakennetyyppejä. Rakenteet tarkastettiin rakenneavauksin.
Väliseinät
- tiili 130 mm (puhtaaksi muurattu ja maalattu) tai
- paikalla valettu betoni n. 150 mm (maalattu)
Välipohja
- pinnoitteet (muovimatto, vinyylilaatta, koolattu puulattia)
- tasoite
- ontelolaatta 265 mm

3.3.2 Aistinvaraiset havainnot ja rakenneavaukset
Pinnoitteet ovat alkuperäisiä. Ainoastaan entisen talonmiehen asunnon pinnoitteet on uusittu tilamuutosten yhteydessä. Lattiapinnoitteina on vinyylilaattaa tai muovimattoa. Pesutilat on laatoitettu. Liikuntasalin
lattiassa on koolattu villaeristetty puulattia. Luokkatilojen seinät ja katot on maalattuja. Kattoihin on liimattu akustolevyt. Käytävillä ja varastoissa sekä wc-tiloissa on alas lasketut kipsilevykatot.
Väliseinät ovat pääasiassa maalattuja tiiliseiniä. Liikuntasalisiiven pesutilojen väliseinät vss-käytävää vasten
ovat paikallavalettuja betoniseiniä. Muuratuissa väliseinissä on etenkin 1-kerroksessa halkeamia. Syynä
niihin on todennäköisesti rakenteiden liikkuminen. Vähäinenkin tuen liike näkyy helposti muuratuissa rakenteissa. Tiiliseinän liitos kantaviin betonipylväisiin on myös useimmissa kohdin halki. Halkeama on tullut
todennäköisesti muurauslaastin kuivumisesta. Halkeamat eivät vaikuta rakenteen kantavuuteen
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Välipohjana on ontelolaatat, joita kannattelee betoniset pilarit ja palkit. Lattioissa on näkyvissä ontelolaattojen saumojen kohdat. Ontelolaatoissa on tapahtunut jonkin verran liikkumista, jolloin saumakohtiin on
tullut halkeama. Suurimmat halkeamat ovat havaittavissa 1-kerroksen lattioissa, mutta niitä näkyy myös
jonkin verran 2-kerroksen lattioissa. Vinyylilaattapinnoite on pääosin hyväkuntoinen. Halkeamien kohdilla
laattoja on irti ja rikki sekä niiden saumat ovat auenneet. Tasoite on pehmentynyt/ irronnut. Vinyyliaattoja
on irronnut jonkin verran myös muualta. Ruokalan käytävän lattiapinnassa on painumia, joiden syyksi todettiin ontelolaatan valussa olevan valuvirheen tai paikkauksen. Tältä kohdin tasoitteesta otetussa mikrobinäytteessä todettiin mahdollinen viite mikrobikasvustoon. Lattiatasoitetta tutkittiin irtoaman kohdalta
myös 2-kerroksen luokassa 2.085. Tasoitteesta otetussa näytteessä ei havaittu mikrobikasvua.
Keittiön lattiassa on laatoitus. Laatat ovat paikoin kopona (irti pohjastaan) ja saumat ovat kuluneet. Lattiaa
on korjattu epoksipinnoitteella. Lattiassa todettiin monin paikoin kosteutta pintakosteudenosoittimella.
Kosteuden syynä on todennäköisesti tilojen normaali käyttö. Pesulinjastoon on tehty muutoksia, jolloin
lattia - ja seinäpintoja on laatoitettu uudelleen. Rajakohta on seinässä pesulinjaston takana. Tällä kohdin
seinän alaosassa todettiin kosteutta. Kuivavaraston puolella seinän maalipinta on vaurioitunut ja lattiapinnoitteen alla tasoitteessa on epäily mikrobivauriosta. Ruokajakelu tilan komerokalusteissa on kosteusvaurio
jälkiä. Etenkin sokkelit ovat turvonneet.
Opettajain huoneen lattiassa on linoleum-matto. Matossa on kulumia ja värjäytymää. Keittokomeron kalustesokkeleissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä (turpoamista). Astianpesukone on todennäköisesti vuotanut
vedet lattialle jossain vaiheessa. Pinnoilla ei enää todettu kosteutta. Matosta otetussa materiaalinäytteessä
todettiin mikrobikasvua. Näytepalassa oli voimakas osin materiaalille tyypillinen haju.
Wc- ja siivouskomeroiden lattioissa on hitsattu muovimatto. Matto on kovettunut ikääntyessään ja se on
monin paikoin irti pohjastaan. Muutamien tilojen lattioissa todettiin kohonnutta kosteutta pintakosteudenosoittimella ja viiltomittauksissa. Lattiapinnoitteista tai niiden alla olevista tasoitteista otetuissa näytteissä
todettiin mikrobikasvua.
Liikuntasalin lattiassa on koolattu villaeristetty puulattia. Lattiaan tehtiin kaksi rakenneavausta, joista todettiin lattian rakenteen olevan seuraavan:
-

sauvaparketti
vaneri
ponttilauta n. 28 mm
puukoolaus 70 mm + villaeriste
ristikoolaus 2 x 45 x 90
puukoolaus 70 mm + villaeriste
ontelolaatta, pinnassa pikisively

Ontelolaatan pinnassa on ohut pikisively. Sivelystä otetussa haitta-aine näytteessä ei todettu PAH-yhdisteitä eikä asbestia. Näytteiden laboratorioanalyysi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 5.
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Liikuntasalissa lattian ja ulkoseinän vierellä on reilu rako. Jalkalista on irti seinästä. Lattian alla on runsaasti
pölyä ja roskaa. Patteriputket kulkevat ulkoseinän vierellä lattian eristetilassa. Parketissa on paikallisia jälkiä, mitkä ovat todennäköisesti kosteuden aiheuttamia esim. patteriventtiilin vuodosta. Lattian eristeestä
otetussa näytteessä oli tällä kohdin epäily mikrobivauriosta. Toisessa lattian eristeestä otetussa materiaalinäytteessä siirrettävän katsomon alta ei havaittu mikrobikasvua.
Liikuntasali siiven pesutilojen seinät ja lattiat on laatoitettu. Rakennetyypin perusteella lattiassa on pikisively tv. vedeneristeenä. Tätä ei kuitenkaan voitu varmentaa rakenneavauksissa. Etenkin poikien pesuhuoneen 1.107 pinnat ovat kuluneet ja huonokuntoiset. Laattoja on irti ja saumat ovat kuluneet ja halkeilleet.
Seinien alaosassa ja lattiassa suihkun roiskevesialueella on kosteutta pintakosteudenosoittimella. Samalla
kohdin käytävän seinässä on kosteusjälkiä. Käytävän seinän ja lattian tasoitteista otetuissa näytteissä todettiin mikrobikasvua. Opettajien pesuhuoneen 1.112 ja pukuhuoneen 1.113 lattioista otetuissa materiaalinäytteissä ei havaittu kummassakaan mikrobikasvua.
Käytävillä on alaslasketut reikäkipsilevykatot. Alakattojen päällä on jonkin verran pölyä ja mahdollisia mineraalikuitulähteitä mm. väliseinin ja ontelolaatan välissä villakaistale ja irronneita putkieristeitä. Alakattojen
päällä ei havaittu ilmavirtaa. Pukuhuonetiloissa alakattona on puusäle, jonka päällä on kuitukangas. Pesutiloissa on paneelikatot. Ruokalan ja liikuntasalin katoissa koolattu puurimoitus, jonka takana on mineraalivilla. Mineraalivillapinta näyttää olevan avoin rimoituksen takana.

Kuva 15 ja 16. Lattiapinnoilla on halkeamia
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Kuva 17 ja 18. Liikuntasali

Kuva 19 ja 20. Alkuperäisiä pinnoitteita

3.3.3 Kosteusmittaukset
Kaikkien tilojen lattiapinnat ja tarvittaessa seinäpinnat käytiin läpi silmämääräisesti ja pintakosteudenosoittimella. Pesutilat olivat käyttämättä n. 2 vrk ennen tutkimuksia.
Pintakosteusosoittimella todettiin paikallisia kohonneita kosteuslukemia siivouskomerossa ja muutamassa
wc-tilassa sekä pesuhuoneessa ja keittiössä. Tiloihin 1.129 ja 1.060 tehdyissä viiltomittauksissa muovimaton
alapuolinen suhteellinen kosteus ei kuitenkaan ollut kovin korkea. Näillä kohdin maton alla oli kuitenkin
voimakas mikrobiperäinen haju, mikä viittaa siihen että lattia on ollut aikaisemmin kostea.
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Taulukko 3. Viiltomittaus tulostaulukko

Mittauspiste
Sisäilma
18.12.2018
VM1
VM2

Lämpötila,
(°C)

Tila / rakenne

Suhteellinen
kosteus RH, (%)

Absoluuttinen
kosteus, (g/m3)

1.060

19,7

27

4,6

Sk 1.129 lattia (muovimaton alta)
Wc 1.060 lattia (muovimaton
alta)

19,2

70

11,6

19,7

76

12,9

Pintakosteusosoittimella kosteaksi todetut alueet sekä viiltomittauskohdat on merkattu pohjakuvaan.

3.3.4 Materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Pinnoitteiden alle tehdyt pienimuotoiset rakenneavaukset tehtiin mm. viiltomittausten yhteydessä tai
muussa pinnoitteen alle tehdyssä tarkastuksessa. Pinnoitteista tai sen alapuolisesta tasoitteesta otettiin
materiaalinäytteitä.
Taulukko 4. Pintarakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset

Näyte

Tila

Näytteenotto
kohta

Materiaali

Näyte 8

1.084 (Liikuntasali)

lattia katsomon
alta

min.villa

Näyte 9

1.084 (Liikuntasali)

latia us vieri

min.villa

Näyte 10

1.060 (inva wc)

lattia

muovimatto/liima

Näyte 11

1.129 (sk)

lattia

liima/tasoite

Näyte 12

1.022 (k varasto)

lattia

liima/tasoite

Näyte 13

2.077 (op-huone kk)

lattia

matto/tasoite

mikrobikasvusto

lattia

tasoite

tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon

lattia vs vieri

tasoite

mikrobikasvusto

väliseinän alaosa

tasoite

mikrobikasvusto

Näyte 14
Näyte 15
Näyte 16

1.035 (ruokalan käytävä)
1.115 (käytävä ph kohdalta)
1.115 (käytävä ph kohdalta)

Näyte 17

1.113 (op pukuhuone)

lattia (halkeman
vieri)

tasoite

Näyte 18

2.035 (luokkahuone)

lattia

tasoite

Näyte 19

1.112 (op pesuh)

lattia

tasoite, laasti
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Liikuntasalin lattian eristeestä ulkoseinän viereltä otetussa näytteessä 9 todettiin epäily mikrobikasvusta.
Näyttämön alta otetussa näytteessä 8 ei havaittu mikrobikasvua. Näytteen 8 homesienipitoisuudet olivat alle
määritysrajan ja bakteereita oli vähän. Näytteessä 9 oli kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, mutta niiden
joukossa oli useampia kosteusvaurioindikaattori lajeja. Tämän vuoksi näyte tulos voi viitata mikrobikasvustoon.
Näytteet 10-19 otettiin pinnoitteista tai niiden alla olevasta tasoitteesta/liimasta. Näytteissä 10-16 todettiin
jonkin asteista mikrobikasvustoa. Näytteissä oli erittäin runsaasti, runsaasti tai kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja ja niiden joukossa oli useampia kosteusvaurioindikaattori lajeja vaihtelevina määrinä. Näytteissä 1719 ei havaittu mikrobikasvustoa. Näytteissä oli kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja ja niiden joukossa oli vain
yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioindikaattori lajeja.
3.3.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Tiiliväliseinissä on halkeamia, mitkä johtuvat rakenteiden liikkeistä ja rakenteiden kuivumisesta. Halkeamilla ei ole vaikutusta rakennuksen kantavuuteen.
Pinnoitteet ovat alkuperäiset. Käytävä ja luokkatilojen pinnoitteena olevat vinyylilaatat ovat pääosin hyväkuntoisia. Wc-tilojen ja siivouskomeroiden muovimattopinnoitteissa on havaittavissa ikääntymisen aiheuttamaa kovettumista ja muutamissa tiloissa mattojen alla on mikrobivaurioita. Laatoitetuissa pesuhuoneissa
ja keittiössä ei ole vedeneristettä ja laatoitukset ovat paikoin irti pohjastaan, jolloin kosteus voi kulkeutua
rakenteeseen tai rakenteen läpi ja aiheuttaa vaurioita. mm. liikuntasalin pesutilojen kohdalla käytävän lattiassa ja seinän alaosassa todettiin mikrobikasvua. Tiloissa on myös muutamia vuotovahingoista aiheutuneita
vanhoja vauriokohtia; opettajain huoneessa astianpesukonevuoto ja liikuntasalin patterivuoto. Tiloissa todetut kosteus- ja mikrobivauriot ovat paikallisia, mutta kuitenkin rakenteiden sisäpinnoilla ja pinnoitteiden
alla. Lattiapinnoilla on nähtävissä ontelolaattojen taipumista/liikkeistä aiheutuneita halkeamia. Pinnoitteessa on näillä kohdin vaurioita ja irtoamista, minkä johdosta mm. lattioiden pesuvedet pääsevät pinnoitteen alle ja voivat aiheuttaa vaurioita. Mikrobivauriot ovat suorassa yhteydessä sisäilman kanssa ja ne voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.
Liikuntasalin lattiapinnassa on näkyvissä paikallisia kosteusjälkiä ulkoseinän vierellä pattereiden läheisyydessä. Vaurio kohdalta lattian eristetilasta otetussa näytteessä todettiin epäily mikrobikasvustosta. Katsomon alta otetussa näytteessä ei havaittu mikrobikasvua. Vaurio on todennäköisesti paikallinen, mahdollisesti ulkoseinän vierelle rajoittuva eikä kata koko liikuntasalin lattiaa. Lattian eriste on yhteydessä sisäilman
kanssa lattian reunoilla olevan ilmaraon kautta, jolloin mikrobiepäpuhtaudet voivat aiheuttaa sisäilmahaittaa.
Alakattojen päällä ja ruokalan sekä liikuntasalin puusälekatoissa on mineraalikuitulähteitä joista voi irrota
mineraalikuituja sisäilmaan.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

tiiliseinien halkeamien korjaus niiltä osin kuin halkeamat on korjattava mm. vedeneristyksen
vuoksi
Vaurioituneiden ja ikääntyneiden pinnoitteiden uusiminen. Samassa yhteydessä on tehtävä halkeamien injektointi ja/tai tiivistys
o pesutilojen saneeraus nykymääräysten mukaisesti
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•
•

3.4

o keittiön ja sen varastojen pinnoitteiden uusiminen
o opettajain huoneen keittokomeron vaurioituneiden materiaalien korjaaminen
o liikuntasalin lattian uusiminen tarvittavalta osuudelta
vaurioituneiden kalusteosien ja kalusteiden uusiminen
ruokalan ja liikuntasalin sisäkattopintojen uusiminen tai korjaus

Yläpohja ja vesikatto

3.4.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne tarkastettiin alakautta mm. kattoikkunoiden vieriltä. Yläpohjan rakennetta voitiin nähdä
myös vesikaton tuuletusputkien ja iv-tarkastusluukkujen kautta. Yläpohjan rakenteet vastasivat käytössä
olevia piirustuksia.
Yläpohja yleensä
- bitumikermi
- betoni n. 30 mm
- kevytsora n. 250 – 550 mm (tuuletettu)
- muovi
- ontelolaatta 265 mm
Yläpohja, ruokala
- bitumikermi
- betoni n. 30 mm
- kevytsora n. 250-550 mm
- muovikalvo
- ripalaatta holvi
Yläpohja liikuntasali
- bitumikermi
- villa 50 + 100 mm
- vaneri (?)
- ontelolaatta 265 mm
IV-konehuoneiden yläpohja
- bitumikermi
- villa 80 + 70 mm
- poimutettu teräslevy

3.4.2 Havainnot
Vesikatto on silmämääräisesti hyväkuntoinen ja puhdas. Korkeamman osan vesikatolla on puiset kulkusillat.
Liikuntasalisiiven ja luokkasiiven 1-kerroksisten osien kattojen pinnoilla on hieman sammalta varjokohdilla
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nurkka-alueilla. Katon pellitykset ja kattoikkunoiden kuvut ovat hyväkuntoiset ja ne on todennäköisesti uusittu lähivuosina. Nostojen kermit ja läpivientien juuret näyttävät ehjiltä/tiiviiltä. Kattokaivojen suojaritilät
ovat paikoin rutussa (ilkivalta?). Katon kaadot ja vedenpoistot vaikuttavat riittäviltä eikä katolla seisonut
vesi 5.12.2018 tehdyssä tarkastuksessa. IV-konehuoneiden kondenssivesien poistoputket tiputtavat vedet
vesikatteen päälle. Yläpohjan tuuletusputkien päässä on suojahatut. Muutaman tuuletusputken kohdalla
kermin alla oleva betonilaatta on ehjä eikä tuuletus näin ollen toimi näillä kohdin eristetilaan.
Yläpohjan tiiveyttä ja rakennetta tarkasteltiin alakattojen päälle tehdyissä tarkastuksissa. Kattoikkunan valokuilun vierellä näkyy irtonaisena ontelolaatan päällä oleva muovikalvo ja kattoikkunan vierellä oleva villaeriste. Höyrynsulkua ei ole liitetty rakenteeseen. Ontelolaatan ja valokuilun levytyksen välissä on reilu rako.
Rakenne on epätiivis ja yläpohjan eristetilasta on ilmayhteys sisäilmaan. Valokuilujen levytysten nurkat ovat
useissa kohdin auki. Vastaavaa epätiiveyttä on havaittavissa myös Iv-putkien läpivienneissä.
Luokan 2.004 katossa on halkeama betonipinnassa lähellä ulkoseinää. Muualla yläpohjan holvissa ei havaittu tarkastuksissa vauriojälkiä.

Kuva 21 ja 22. Vesikatto

Kuva 23 ja 24. Yläpohjassa on epätiiveyttä kattoikkunoiden vierillä ja iv-purkien läpivienneissä
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3.4.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Yläpohjan ja vesikaton rakenteissa ei havaittu vaurioita silmämääräisessä tarkastuksessa. Tiedossa ei ole
myöskään vesikaton vesivuotoja. Kattoikkunoiden valokuilujen vierustat ja putkien läpiviennit ovat kuitenkin avoimia ja niiden kautta on selvä ilmayhteys yläpohjan eristetilasta sisäilmaan, jolloin osa tilojen korvausilmasta voisi tulla myös yläpohjasta. Tutkijan näkemyksen mukaan yläpohjan osuus sisäilmassa koettuihin oireiluihin on vähäinen mm. rakennuksen painesuhteiden vuoksi.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

3.5

suosittelemme vesikaton säännöllistä puhdistamista, tarkastamista ja huoltoa
yläpohjan läpivientien ja kattoikkunoiden rakenteiden tiivistäminen ja halkeaman korjaamista
luokan 2.004 katossa.

Muut havainnot sisätiloista

Kaikissa tiloissa on runsaasti irtainta (tavaraa; kirjoja, opetusmateriaalia, leluja ym.) avohyllyillä, kaappien
päällä ja tasopinnoilla. Irtain kerää pölyä, mikä voi aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Tämä vaikeuttaa
myös tilojen siivoamista.
Kierrätetyn materiaalin/tavaran säilyttäminen on erityisen haasteellista, minkä vuoksi sitä ei yleensä suositella kohteissa missä on sisäilmasta mahdollisesti johtuvaa oireilua. Kierrätetty materiaali on puhdistettava
asianmukaisesti ennen käyttöön ottoa.
Tilassa 1.121 ei tutkimusten yhteydessä havaittu maakellarimaista hajua (kohdekäynnin raportti,
29.8.2018), mutta tila oli muuten tunkkainen. Tunkkaisuus on todennäköisesti puutteellisen ilmanvaihdon
aiheuttamaa. Tämä vastaa iltakäyttäjien havaintoja tilasta 1.127 (kohdekäynnin raportti, 29.8.2018). Opettajien huoneen aulatilassa ei havaittu käyttäjien raportoimaa tunkkaista hajua.
H-rapun ulkoeteisessä (tila 1.128) ei tutkimusten yhteydessä havaittu käyttäjien raportoimaa koirankakan
tyyppistä hajua (kohdekäynnin raportti, 29.8.2018). Tila on lämmittämätön. Ulko-oven vieressä nurkassa oli
reikä alapohjaan ja lattiassa on kumimatto, jonka alla oli runsaasti hiekkaa ym. ulkoa tullutta epäpuhtautta.
Käytävällä (tila 1.115) havaittiin vähän raportoidun tyyppinen haju pesuhuoneiden vierellä. Lattiassa kyseisellä kohdalla havaittiin mikrobivaurio ja vieressä olevan siivouskomeron lattiassa mikrobikasvua. Myös Hrapun eteisen puolella voi mahdollisesti olla vaurioituneita materiaaleja, vaikka pinnat eivät ole pintakosteuden osoittimen perusteella kosteita.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

umpinaisten säilytyskalusteiden hankinta luokkatiloihin tai irtaimen säilytys erillisissä varastotiloissa
vaurioituneiden lattiapinnoitteiden uusimisen korjauslaajuus (esim. tilan 1.129 osalta) on suositeltavaa ulottaa myös ympäröivien tilojen puolelle.
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4
4.1

Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset
Paine-eromittausten tulokset

Tilojen painesuhteista ulkoilmaan nähden mitattiin neljästä tilasta kahden viikon seurantajakson ajan. Mittaus tehtiin 21.11 -.5.12.2018 välisenä aikana. Tutkittuja tiloja olivat luokat 1.058, 2.052 ja 2073 sekä oppilashuollon tila 1.125.

Kuva 25. Paine-eromittauksen kuvaaja

Kuvaajasta voidaan havaita, että tilat ovat pääasiassa alipaineiset, paine-erot vaihtelevat hieman tiloittain
(eri IV-koneet) n. – 6 Pa … 0 Pa. Mittaustuloksissa on todennäköisesti ulkoilman tuuliolosuhteista johtuvia
hetkellisiä poikkeamia. Tämä on kuitenkin normaalia ja kaikkien tilojen paine-erot pysyvät asianmukaisella
tasolla lähellä tavoitearvoja.
Mittauspisteet on merkitty liitteessä 1 olevaan pohjakuvaan tunnuksilla PE1 – PE4.

4.2

Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksen tulokset

Neljään luokkatilaan tehtiin hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus. Mittaukset suoritettiin aikavälillä
21.11. – 5.12.2018. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta ei mitattu. Vertailuarvona käytetään yleistä ulkoilman
hiilidioksidipitoisuuden tasoa 400 ppm (toimenpideraja-arvo 1 550 ppm).
Taulukko 5. Hiilidioksidimittauksen tulokset

Hiilidioksidimittaus CO2
Tila
luokka 1.039
luokka 2.039
luokka 2073
oppilashuolto 1.125
ulkoilma
Asumisterveysasetus toimenpideraja

Renovatek Oy
Y-tunnus: 2654499-7

Mittausaika

CO2-pitoisuus vaihteluväli (ppm)

21.11 - 5.12.2018
21.11 - 26.11.2018
21.11 - 5.12.2018
21.11 - 5.12.2018

408 - 1320
404 - 1302
398 - 1334
398 - 1073
400
≤1 550 ppm
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Kuva 26. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus luokkahuoneessa 1.039 aikavälillä 21.11-6.12.2018 sekä sisäilmastoluokituksen mukaiset raja-arvot.
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Kuva 27. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus luokkahuoneessa 2.039 aikavälillä 21.11-27.11.2018 sekä sisäilmastoluokituksen mukaiset raja-arvot.

Renovatek Oy
Y-tunnus: 2654499-7

www.renovatek.fi
kotipaikka: Tampere

info@renovatek.fi

sivu 33(35)
Kuntotutkimus
04.03.2019

1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200

S3

S2
S1

21
.1
1.
22 201
8
.1
1. 0:
23 201 00
8
.1
1. 0:
24 201 00
8
.1
1. 0:0
2
0
0
25
.1 18 0
1.
:
26 201 00
80
.1
1.
:
27 201 00
8
.1
1. 0:
28 201 00
8
.1
1. 0:
29 201 00
8
.1
1. 0:
30 201 00
8
.1
1. 0:0
20
1 0
1.
12 8 0
:0
.2
2. 018 0
12
.2 0:0
3. 018 0
12
.2 0:0
4. 018 0
12
.2 0:0
5. 018 0
12
.2 0:0
6. 018 0
12
.2 0:00
7. 018
12
.2 0:00
01
8
0:
00

hiilidioksidipitoisuus (ppm)

luokka 2.073

Kuva 28. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus luokkahuoneessa 2.073 aikavälillä 21.11-6.12.2018 sekä sisäilmastoluokituksen mukaiset raja-arvot.

Kuva 29. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus huoneessa 1.125 aikavälillä 21.11-6.12.2018 sekä sisäilmastoluokituksen
mukaiset raja-arvot.
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Sisäilmastoluokituksen mukaan tilan 1.125 hiilidioksidipitoisuus alitti S3-tason tavoitearvot. Muiden tutkittujen tilojen (1.039, 2.039 ja 2073) CO2-pitoisuudet olivat yli luokituksen.
Suurimmat pitoisuudet olivat arkipäivisin n. klo 11 -13 välisenä aikana.

4.3

Teolliset mineraalikuidut

Teolliset mineraalikuidut tutkittiin kuudesta tilasta kahden viikon laskeumapölystä. Puhdistetut lasialustat
sijoitettiin työtasojen tai kaappien päälle. Näytteet kerättiin geeliteippimenetelmällä.
Taulukko 6. Teolliset mineraalikuidut

Teolliset mineraalikuidut (> 20 µm)
Tila

Kertymäaika

Kuitua / cm2

1.001 (luokka)

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

< 0,1

1.050 (ruokasali)

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

< 0,1

2.001 (luokka)

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

< 0,1

1.084 (liikuntasali, yläkatsomo)

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

0,4

2.073 (ent. asunto)

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

< 0,1

1.125 (opilashuolto)

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

< 0,1

TTL ohjearvo

≤0,2

Liikuntasalin yläkatsomosta otetussa laskeumapölynäytteessä oli runsaasti teollisia mineraalikuituja. Näytteen tulos ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä Työterveyslaitoksen viitearvon. Muissa
näytteissä mineraalikuitujen pitoisuus alitti menetelmän määritysrajan.

4.4

Sisäilman VOC-emissiot

Sisäilman VOC-emissiot tutkittiin kolmesta tilasta. Tutkittuja tiloja olivat luokat 1.027 ja 2073, opettajainhuone 2.006 sekä oppilashuollontila 1.125.
Taulukko 7. Sisäilman VOC-mittaus

Analyysi
Yksikkö
Menetelmä
Epävarmuus-%
Näyte *

TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
µg/m3
ISO 16000-6:2011 (Tenax TA)
Lasken.epävarmuus huom.
30
tuloksen vaihteluväli

2 EH

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli

1.125

44

30,8 - 57,2

1,8

1,26 - 2,34

1.027

30

21,0 - 39,0

1,6

1,12 - 2,08

2073

54

37,8 - 70,2

2,3

1,61 - 2,99

2.006 op-huone

21

14,7 - 27,3

<1,0

Asumisterveys toimenpideraja
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Tiloista otetuissa VOC-ilmanäytteissä ei havaittu toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia TVOC-arvossa. Yksittäisten yhdisteiden arvot eivät ylittäneet myöskään toimenpiderajaa.

4.5

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Paine-erojen seurantamittauksessa todettiin, että tilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat lähellä tavoitearvoja. Tilat ovat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden, paine-erot vaihtelevat hieman tiloittain ja eri
IV-koneiden mukaan vaihdellen välillä – 6 Pa … 0 Pa. Mittaustuloksissa näkyy myös hetkellisiä suurempia
poikkeamia, mitkä johtuvat mm. tuuliolosuhteista. Epäpuhtauksien kulkeutumiseen riittää kuitenkin pienikin alipaine, mikäli rakenteet ovat epätiiviitä.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat kaikissa tiloissa alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Näin
ollen ilmanvaihto toimii käyttäjämäärät huomioiden hyvin eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta aiheudu
tilojen käyttäjille oireilua. Sisäilmastoluokituksen mukaan tilan 1.125 hiilidioksidipitoisuus alitti S3-tason
tavoitearvot ja suurimman osan ajasta S2 tavoitearvot. Muiden tutkittujen tilojen (1.039, 2.039 ja 2073)
CO2-pitoisuudet alittivat suurimman osan ajasta S3-tason tavoitearvot. Nämä tavoitearvot ylittyivät kuitenkin hetkellisesti mittausjakson aikana.
Teolliset mineraalikuidut tutkittiin kuudesta tilasta kahden viikon laskeumapölystä. Liikuntasalin yläkatsomosta otetun laskeumapölynäytteen tulos ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä Työterveyslaitoksen viitearvon. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Todennäköisin mineraalikuitulähde on liikuntasalin villaeristeinen katto. Muista tiloista otetuissa näytteissä kuitupitoisuudet olivat
alhaiset.
Sisäilman VOC-emissiot mitattiin neljästä tilasta. VOC-ilmanäytteissä ei havaittu toimenpiderajat ylittäviä
pitoisuuksia TVOC-arvossa. Yksittäisten yhdisteiden arvot eivät ylittäneet myöskään toimenpiderajaa.
Sisäilmasta tehdyillä mittauksilla ja näytteenotolla ei saatu selvitettyä selkeää syytä tilan 1.125 käyttäjien
oireilulle (Kohdekäyntimuistio). Tilassa 1.121 ei tutkimusten yhteydessä havaittu maakellarimaista hajua,
mutta tila oli muuten tunkkainen. Tilat ovat mittausten perusteella alipaineiset ulkoilmaan ja alapohjaan
nähden, joten epäpuhtauksien kulkeutuminen vuotoilman mukana on mahdollista.
Toimenpide-ehdotukset:
•

Liikuntasalin mineraalikuitulähteen varmistaminen ja poistaminen
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RAPORTIN LIITTEET
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Paine-ero mittaus

PEx

RK/ VM

RA, rakenne

MK1

alakatot
ryömintätila

Kohonnutta kosteutta pintakosteudenosoittimella

Rakennekosteusmittaus / viiltomittaus

-

Rakennetarkastus

Teolliset mineraalikuidut

Hiilidioksidimittaus

sisäilman VOC-näyte

VOC, tilanro

CO2, tilanro

Merkkiainetutkimus

MAx
vuotokohta

Materiaalinäyte (väri tuloksen mukaan)

Näyte x

Merkkien selitykset

PE4

CO2 1.039
Näyte 10

alakatto tarkastus

MK1

VM2

Näyte14

MK2

tarkastus luukuista alapohjaan

Näyte 12

Pohjakuva 1-kerros luokkasiipi

VOC 1.027
20732073
tilanro

RK4

Näyte 3

RK3
Näyte 4

MA3

MA4

MA1

MA2

VOC 1.125
20732073
CO2
1.125
tilanro

MK6

PE3

Näyte 1

RK1

MA5

Näyte 2
RK2

alakatto/kattoikk. tarkastus

alakatto tarkastus

Näyte 8

Näyte 9

Näyte 5

Näyte15 ja 16

Pohjakuva 1-kerros liikuntasalisiipi

VM1

Näyte10

tarkastus luukusta alapohjaan

Näyte17

Näyte19

halkeama katossa

CO2 2.039

MK2

alakatto tarkastus

Näyte 7

RK5

alakatto/putkilv. tarkastus

Pohjakuva 2-kerros luokkasiipi

VOC opph
20732073
tilanro

PE2

Näyte18

Näyte13

tilamuutoksia ja
pintoja uusittu

Pohjakuva 2-kerros liikuntasalisiipi

MK5

Näyte 6

PE1

vp rakenteen tarkastus, poraus

MK4

selvä mikrobiperäinen haju
nurkasta, avoin seinä liitos

VOC 2073
20732073
tilanro
CO2
2073

1/16
TESTAUSSELOSTE
materiaalinäyte,
suoraviljely, Valvira 1/2016
KillanKoulu-VALMAT_Renovatek_201218.xlsb
PC-pohja: Pessi, 2017

Tilaaja:
Laskutus:
Toimitusos.:

x

Renovatek Oy

Selosteen sisältö:

Korkeakoulunkatu 2
sama
arto.kolio@renovatek.fi

suoraviljely, Valvira
8/2016

19 kpl

Näytetiedot:
Näytteenottopvm: 19-20.12.2018
Vastaanottopvm:
21.12.2018

Kohde:
Näytteenottaja:

Killan koulu, Kerava
Jaana Pösö

Näytekoodit
Näyte 1.
Näyte 2.
Näyte 3.
Näyte 4.
Näyte 5.
Näyte 6.
Näyte 7.
Näyte 8.
Näyte 9.
Näyte 10.

kuvaus (materiaali)
1.125 Us alaosa (eriste) (mineraalivilla)
1.126 Us alaosa (eriste) (mineraalivilla)
1.127 Us alaosa ikkunan alap. (mineraalivilla)
1.128 Us eriste päätyseinä (mineraalivilla)
Liikuntasali ulkoseinä (mineraalivilla)
2073 parveke ulkoseinä (mineraalivilla)
2 krs. käytävä Us eriste (mineraalivilla)
Liikuntasalin lattia katsomon alta (mineraalivilla)
Liikuntasalin lattia us vieri (mineraalivilla)
WC-tila lattia (muovimatto/liima)

Näyte 11.
Näyte 12.
Näyte 13.
Näyte 14.
Näyte 15.
Näyte 16.
Näyte 17.
Näyte 18.
Näyte 19.

Sk 1.129 lattia (mm, tasoite/liima)
Keittiö varasto 1 lattia (liima/tasoite)
Opettajan huone keittiö lattia (matto & tasoite)
Ruokalan lattia (tasoite)
Käytävän lattia (ph kohdalta) (tasoite)
Käytävän ph vs alaosa (tasoite)
Opp. pukuh. lattia (tasoite)
2.035 lattia (tasoite)
Opp. ph lattia (laasti & tasoite)

Analyysi:

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys
Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Lab. tunniste
Bf214
Bf215
Bf216
Bf217
Bf218
Bf219
Bf220
Bf221
Bf222
Bf223
Bf224
Bf225
Bf226
Bf227
Bf228
Bf229
Bf230
Bf231
Bf232

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion.
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä.
Viljely:
Analysointi:

21.12.2018 / Raisa Ilmanen, Sanna Pätsi, Sanna Vuorikoski
Anna Puisto, Marika Viljanen

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
KillanKoulu-VALMAT_Renovatek_201218.xlsb
2/16

Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:
Bf214

Näyte 1. 1.125 Us alaosa (eriste) (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Cladosporium
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Penicillium

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
–
+
Yht. +
+
Yht. –
Yht. +
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja.

Bf215

Näyte 2. 1.126 Us alaosa (eriste) (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Cladosporium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
–
+
Yht. –
Yht. +
+
Yht. –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja.

Bf216

Näyte 3. 1.127 Us alaosa ikkunan alap. (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä ei havaittu lainkaan elinkykyisiä mikrobeja.

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. –
–
–
Yht. –
Yht. –
Yht. –

huo
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Bf217

Näyte 4. 1.128 Us eriste päätyseinä (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. –
–
–
Yht. +
Aspergillus fumigatus *
Cladosporium
Penicillium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Cladosporium
Penicillium
Hiivasienet
steriili rihma
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Cladosporium
Aspergillus ryhmä Restricti *
Botrytis
Penicillium

+
+
+

1 kpl

Yht. +
+
+
+
Yht. +++
+++
+
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaali oli lievästi tummunutta.

Bf218

Näyte 5. Liikuntasali ulkoseinä (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä ei havaittu lainkaan elinkykyisiä mikrobeja.

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. –
–
–
Yht. –
Yht. –
Yht. –

huo
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Bf219

Näyte 6. 2073 parveke ulkoseinä (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Itiöimättömät ryhmät

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
–
+
Yht. –
Yht. –
Yht. +
steriili rihma

+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaali oli lievästi tummunutta.

Bf220

Näyte 7. 2 krs. käytävä Us eriste (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
+
–

2 kpl
Yht. +

Penicillium

+

Penicillium
Aspergillus versicolor *

+
+

Yht. +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Penicillium

1 kpl
Yht. +

+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Bf221

Näyte 8. Liikuntasalin lattia katsomon alta (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä ei havaittu sieni- eikä aktinomykeettikasvua.

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
–
+
Yht. –
Yht. –
Yht. –

huo
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Bf222

Näyte 9. Liikuntasalin lattia us vieri (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
–
+
Yht. +
Chaetomium *
Cladosporium
Penicillium
steriili rihma

Itiöimättömät ryhmät
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus fumigatus *
Aspergillus versicolor *
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ryhmä Restricti *
Cladosporium
Eurotium *
Mucor
Paecilomyces *
Penicillium

+
+
+
+

2 kpl

+
+
+

3 kpl
1 kpl

+
+
+
+
+
+

1 kpl

Yht. +

Yht. ++

2 kpl
1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä
mikrobeja, mutta lajistossa havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon.

Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaalissa oli värimuutos.

huo
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Bf223

Näyte 10. WC-tila lattia (muovimatto/liima)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +++
+++
+
Yht. +
Aspergillus versicolor *
Penicillium
Phoma *
Scopulariopsis *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Acremonium *
Aspergillus versicolor *
Penicillium
Scopulariopsis *
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Scopulariopsis *

+
+
+
+

2 kpl

+
+
+
+

1 kpl
1 kpl

1 kpl
1 kpl
Yht. +

1 kpl
Yht. +

+
+

1 kpl
1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Näytteessä tavattiin lisäksi
pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

huo
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Bf224

Näyte 11. Sk 1.129 lattia (mm, tasoite/liima)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
+
+

3 kpl

Aspergillus versicolor *

++

28 kpl

Aspergillus versicolor *
Arthrinium
Fusarium *

++
+
+

22 kpl

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Aspergillus sydowii *

++
+

26 kpl
1 kpl

Yht. ++
Yht. ++

1 kpl
Yht. ++

Näytekohtainen tulkinta
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä
mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioindikaattorisienet viittaavat
mikrobikasvustoon.

Bf225

Näyte 12. Keittiö varasto 1 lattia (liima/tasoite)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
+
+

1 kpl
Yht. ++

Aspergillus sp.
Aspergillus versicolor *
Engyodontium *
Penicillium
Scopulariopsis *
steriili rihma

Itiöimättömät ryhmät
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus ochraceus ryhmä *
Aspergillus sp.
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ochraceus ryhmä *
Aspergillus versicolor *
Cladosporium
Penicillium
Tsykomykeetti

+
+
+
+
+
+

4 kpl
1 kpl
1 kpl
Yht. +

+
+
+

2 kpl

Yht. +
+
+
+
+
+

2 kpl
2 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä
mikrobeja, mutta lajistossa havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon.

huo
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Bf226

Näyte 13. Opettajan huone keittiö lattia (matto & tasoite)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +++
–
+++
Yht. +++
Penicillium
Rhizopus
Ulocladium *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Aspergillus ryhmä Usti *
Ulocladium *
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Penicillium
Rhizopus

+++
+
+
Yht. +++
+++
+
+
Yht. +++
+++
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.

Bf227

Näyte 14. Ruokalan lattia (tasoite)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. ++++
–
++++
Yht. ++
Fusarium *
Penicillium

Hiivasienet
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Alternaria
Fusarium *
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Fusarium *
Penicillium

+
+
+

8 kpl

Yht. ++
+
+
+

14 kpl
Yht. +

+
+

3 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajistossa esiintyi poikkeavasti
Fusarium- homesientä.
Näytteessä esiintynyt erittäin runsas muiden bakteerien kasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien
kasvua ja/tai havaittavuutta.

huo
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Bf228

Näyte 15. Käytävän lattia (ph kohdalta) (tasoite)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. ++++
++++
+
Yht. +++
Penicillium
Aspergillus sydowii *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Aspergillus sydowii *
Aspergillus ochraceus ryhmä *
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Penicillium
Aspergillus ochraceus ryhmä
Aspergillus sydowii *

+++
++
Yht. +++
+++
++
+
Yht. +++
+++
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti elinkykyisiä aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.
Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

huo
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Bf229

Näyte 16. Käytävän ph vs alaosa (tasoite)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +++
++
++

25 kpl
Yht. +++

Aspergillus ryhmä Usti *
Aspergillus sydowii *
Aspergillus versicolor *
Cladosporium
Fusarium *
Mycotypha
Penicillium
Tritirachium *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Aspergillus ryhmä Usti *
Aspergillus sydowii *
Chaetomium *
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Penicillium
Aspergillus sydowii *

+
+
+
+
+
+
+
+
Yht. ++
++
+
+
+
+

29 kpl
1 kpl
4 kpl
1 kpl
Yht. +++

++
++
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa. Näytteessä tavattiin lisäksi kohtalaisia määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

huo
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Bf230

Näyte 17. Opp. pukuh. lattia (tasoite)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. ++
–
++
Yht. +
Alternaria
Fusarium *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus sydowii *
Penicillium
Rhinocladiella
Hiivasienet
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Fusarium *
Penicillium

+
+

2 kpl
Yht. +

+
+
+
+

1 kpl

Yht. +
+
+

1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Bf231

Näyte 18. 2.035 lattia (tasoite)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Cladosporium
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Cladosporium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aureobasidium
Cladosporium
Itiöimättömät ryhmät
steriili rihma

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. ++
–
++
Yht. +
+
Yht. +
+
Yht. +
+
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

huo

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
KillanKoulu-VALMAT_Renovatek_201218.xlsb
12/16

Bf232

Näyte 19. Opp. ph lattia (laasti & tasoite)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Penicillium
Hiivasienet
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus fumigatus *
Penicillium
Hiivasienet
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus sp.
Hiivasienet

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. ++
–
++
Yht. +
+
+
Yht. +
+
+
+

3 kpl

Yht. ++
+
++

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Lausunto
Yhteenveto tuloksista
Näyte

Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte 1.
Näyte 2.
Näyte 3.
Näyte 4.
Näyte 5.
Näyte 6.
Näyte 7.
Näyte 8.
Näyte 9.
Näyte 10.

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Mikrobikasvusto.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.
Mikrobikasvusto.

Bf214

Näyte 11.
Näyte 12.
Näyte 13.
Näyte 14.
Näyte 15.
Näyte 16.
Näyte 17.
Näyte 18.
Näyte 19.

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.
Mikrobikasvusto.
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.
Mikrobikasvusto.
Mikrobikasvusto.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.

Bf224

Bf215
Bf216
Bf217
Bf218
Bf219
Bf220
Bf221
Bf222
Bf223

Bf225
Bf226
Bf227
Bf228
Bf229
Bf230
Bf231
Bf232

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys
Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)
Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)
Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä.
Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran
ohje 8/2016).
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Rajaus:
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.
Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Huomioitavaa
Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa.
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit.
Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valvira 8/2016.
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori. 2009. 200 s.
Reiman, M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpaa L, Laitinen S, Rautiala S. The characteristics of the dilution and direct plating
methods for the determination of microbial flora and concentrations in building materials. Proceedings of the 8th
International Conference on Indoor Air Quality and Climate - Indoor Air '99, Vol. 4, pp 891-896. Indoor Air '99, Edinburgh,
Scotland.
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Liiteosa:

RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semikvantitatiivinen määrittäminen.
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä
on laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu
Eviran hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osanäyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semikvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.
Kasvualustat ja -olosuhteet
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus
keskeyttää.
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat
Kasvualusta ja lyhenne

Alustalla kasvavat mikrobit

Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG

aktinomykeetit ja muut bakteerit

2 % mallasuute-alusta,
M2

mesofiiliset sienet; hiiva- ja
homesienet, basidiomykeetit

Hagem-agar

–”–

Dikloranglyseroli-18alusta, DG-18

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat
muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on aw = 60 – 80

Tulosten esittäminen
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mikäli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkeintaan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteusvaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin.
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / - –asteikolla,
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa.

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut.
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston
esiintyminen.
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä
preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä.
Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.
TULKINNAN PERUSTEET
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille
altistua.
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys,
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja
muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa,
kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön
aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja
mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski.
Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016)
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suoramikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa.
Kosteusvauriota indikoiva lajisto
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle.
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Taulukko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä
*-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto.
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobit
Bakteerit:

Engyodontium

aktinomykeetit

Eurotium

Homesienet:

Exophiala

Acremonium

Fusarium

Aspergillus fumigatus

Geomyces

Aspergillus ochraceus ryhmä
A. ochraceus, ryhmän
mikroskooppisesti
samankaltaiset lajit

Oidiodendron

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.

Phialophora sensu lato
useita aiemmin sukuun
Phialophora kuuluvia
lajeja

Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia.
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa.
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia.
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet,
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja
määrään.

Scopulariopsis

LISÄTIETOA

Aspergillus sydowii

Sphaeropsidales –ryhmä;
erikseen suku Phoma

Aspergillus terreus

Stachybotrys

Aspergillus Usti ryhmä
A.ustus sekä ryhmän
mikroskooppisesti
samankaltaiset lajit

Trichoderma

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten
yleisperiaatteista.
Ympäristöministeriön
koordinoiman
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen
(hometalkoot.fi/guides).

Aspergillus Restricti ryhmä
sisältäen A.penicillioides
sekä A. restrictus - lajit

Aspergillus versicolor
Chaetomium
sekä suvuton muoto
Botryotrichum

Tritirachium
Ulocladium
Wallemia
Hiivasienet:
Sporobolomyces

Rajaukset
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida
sulkea pois tulosten tulkinnasta.
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä.
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin,
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin.

VIITTEET
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss.
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi)
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.
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Renovatek Oy
Köliö Arto
Korkeakoulunkatu 1
33720 Tampere
Näytetiedot

Näyte
Näyte otettu
Vastaanotettu
Tutkimus alkoi

Sisäilma VOC
18.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

Näytteen ottaja
Viite

Pösö Jaana
Killan koulu, Kerava/Pösö/VOC

Kellonaika
Kellonaika
Näytteenoton
syy

12.55
Tilaustutkimus

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Yhteyshenkilö

Analyysi
Yksikkö
Menetelmä
Epävarmuus-%
Näyte

TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
µg/m³
ISO 16000-6:2011 (Tenax TA)
30
*

29393-1, Sisäilma VOC, 1.125, Killan koulu,
Kerava
29393-2, Sisäilma VOC, 1.027, Killan koulu,
Kerava
29393-3, Sisäilma VOC, 2073, Killan koulu,
Kerava
29393-4, Sisäilma VOC, Opp.huone, Killan
koulu, Kerava
* = Akkreditoitu menetelmä

44
30
54
21

Lukkarinen Timo, 010 3913 431, kemisti

Ahlfors Reetta
toimitusjohtaja
Tiedoksi

Köliö Arto, arto.kolio@renovatek.fi;
Pösö Jaana, jaana.poso@renovatek.fi
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29393-01
1.125
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
44
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
5.1
5.1
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
4.0
1.8
0.6
1.6

ug/m3 tolueenina
3.3
1.8
<1,0
1.4
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
7
4
0
3
0
0
0

ug/m3 malliaineena
7
2.9
2.7
0.4
0.9
<0,30
0.4
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
7
3.5
2.9
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
1.0

% TVOC:sta
17
8
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

ug/m3 malliaineena
1.1
0.8
0.3

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
71

12
12
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
4.5
<1,0
<1,0
3.4
1.2
<3,1

ug/m3 tolueenina
7.9
<1,0
<1,0
1.3
0.6
<1,0
<1,0
<1,0
1.3
1.4
3.3

% TVOC:sta
18
0
0
3
1
0
0
0
3
3
7

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
3.4
<1,0
<1,0
3.4

% TVOC:sta
8
0
0
8

ug/m3 malliaineena
3
0.6
0.2
1.9

ug/m3 tolueenina
2.9
0.4
<1,0
2.5
<1,0

% TVOC:sta
7
1
0
6
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
1.2
<1,0
<1,0
1.2

% TVOC:sta
3
0
0
3

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568

TESTAUSSELOSTE 2018-29393

4(9)
09.01.2019

Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29393-02
1.027
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
30
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
<2
<2,0
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
2.1
1.6
0.5
<1,0

ug/m3 tolueenina
1.6
1.6
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
5
5
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
6
2.4
2.2
0.3
0.8
<0,30
0.4
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
5
2.9
2.5
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
18
10
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
1.0
0.4
0.6

ug/m3 tolueenina
2.4
<1,0
<1,0
2.4

% TVOC:sta
8
0
0
8

ug/m3 malliaineena
1.9
<5,0
<5,0
1.9

ug/m3 tolueenina
1.3
<5,0
<5,0
1.3

% TVOC:sta
5
0
0
5

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
69

0
0
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626
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2340056-8
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FI23400568
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<3,1
<1,0
<1,0
2.2
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
2.8
<1,0
<1,0
0.9
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
1.9
<1,0

% TVOC:sta
9
0
0
3
0
0
0
0
0
6
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
3.9
<1,0
<1,0
3.9

% TVOC:sta
13
0
0
13

ug/m3 malliaineena
3
0.6
0.2
2.6

ug/m3 tolueenina
3.3
<1,0
<1,0
3.3
<1,0

% TVOC:sta
11
0
0
11
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29393-03
2073
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
54
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
3.8
3.8
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
3.8
2.3
<0,50
1.5

ug/m3 tolueenina
3.6
2.3
<1,0
1.3
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
7
4
0
2
0
0
0

ug/m3 malliaineena
9
3.1
2.9
0.4
1.1
<0,30
0.6
<0,10
<0,10
0.5
<0,20
0.4

ug/m3 tolueenina
10
3.7
3.2
<1,0
1.1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
2.2

% TVOC:sta
19
7
6
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4

ug/m3 malliaineena
1.2
1.2
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
0.3
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
1
1
0
0

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
77

7
7
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
7.7
1.2
<1,0
5.2
1.3
<3,1

ug/m3 tolueenina
10.6
0.5
<1,0
2.1
0.7
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
3.5
3.9

% TVOC:sta
20
1
0
4
1
0
0
0
0
7
7

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
7.4
<1,0
<1,0
7.4

% TVOC:sta
14
0
0
14

ug/m3 malliaineena
5
1.5
0.3
3.5

ug/m3 tolueenina
5.6
1.0
<1,0
4.5
<1,0

% TVOC:sta
10
2
0
8
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29393-04
opphuone
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
21
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
6.7
6.7
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
<1,0
0.9
<0,50
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
7
2.8
2.2
0.2
0.8
<0,30
0.4
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
6
3.4
2.4
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
28
16
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
0.5
0.5
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
72

32
32
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<3,1
<1,0
<1,0
1.1
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
0.4
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<2
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
2
0.8
0.4
1.3

ug/m3 tolueenina
2.3
0.5
<1,0
1.7
<1,0

% TVOC:sta
11
3
0
8
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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TUTKIMUSRAPORTTI
1 (1)

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

16.01.2019

Renovatek Oy
Arto Köliö
arto.kolio@renovatek.fi

ASBESTIANALYYSI
Kohde

Killa

Näytteenottopäivä

4.1.2019 (Antti Poti)

Analyysimenetelmä

Tilaajan toimittamat näytteet analysoidaan aina valomikroskoopilla
(VM)
ja
tarvittaessa
myös
Tescan
Vega3
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla sekä siihen liitetyllä energiadispersiivisellä
spektrometrillä SEM-EDS (EM). Materiaalinäytteiden asbestianalyysi on
akkreditoitu menetelmä. Analyysi tehdään soveltaen standardia ISO
22262-1. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Tulokset koskevat vain tutkittuja
näytteitä.

Tulokset
Ottopaikka / materiaali

Menetelmä

Asbestipitoisuus/-tyyppi

KK
liikunta

puukoolatun lattian betonilaatan
yläpinta / piki tms.

VM

Ei sisällä asbestia.

Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document
property name.

Näyte
nro

WSP FINLAND OY

Piia Manninen
tutkija, FM
piia.manninen@wsp.com

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Heikkiläntie 7
00210 HELSINKI
Puhelin 0207 864 11

Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

Y-tunnus 0875416-5
www.wspgroup.fi
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WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puh. 0207 864 11

17.01.2019

Renovatek Oy
Arto Köliö
arto.kolio@renovatek.fi
PAH-ANALYYSI
Kohde

Killa

Näytteenottopäivä

4.1.2019 (Antti Poti)

Analyysimenetelmä

Tilaajan toimittaman materiaalinäytteen PAH-analyysi on tehty GC-MSmenetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista SFS-ISO 18287.
Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Näytteet
Näyte nro
KK liikunta

Ottopaikka / materiaali
puukoolatun lattian betonilaatan yläpinta / piki/bitumi

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Heikkiläntie 7
00210 HELSINKI
Puhelin 0207 864 11

Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

Y-tunnus 0875416-5
www.wspgroup.fi

22631/PAH/19

TUTKIMUSRAPORTTI
2 (2)

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puh. 0207 864 11

17.01.2019

Tulokset
KK
liikunta
[mg/kg]
1

Naftaleeni

< 2,0

2

Asenaftyleeni

< 2,0

3

Asenafteeni

< 2,0

4

Fluoreeni

< 2,0

5

Fenantreeni

< 2,0

6

Antraseeni

< 2,0

7

Fluoranteeni

< 2,0

8

Pyreeni

< 2,0

9

Bentso[a]antraseeni

< 2,0

10

Kryseeni

< 2,0

11

Bentso[b]fluoranteeni

< 2,0

12

Bentso[k]fluoranteeni

< 2,0

13

Bentso[a]pyreeni

< 2,0

14

Indeno[1,2,3-cd]pyreeni

< 2,0

15

Dibentso[a,h]antraseeni

< 2,0

16

Bentso[ghi]peryleeni

< 2,0

PAH [16] summa

< 30

Menetelmän yhdistekohtainen määritysraja on 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla)
keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella.
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Y-tunnus 0875416-5
www.wspgroup.fi

