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Tutkimukset ja johtopäätökset perustuvat seuraaviin julkaisuihin: 
1. Terveydensuojelulaki 73/1994 
2. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 
3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osat 1 – 4 (8/2016). 
4. Asumisterveysohje, 2003. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. Edita Prima Oy, 

Helsinki 2003.  
5. Asumisterveysopas, 2009. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen soveltamis-

opas. Ympäristö- ja terveys -lehti, Pori 2009.  
6. Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2010. Osa D, LVI ja energiatalous. 
7. Kansanterveyslaitos, Meklin T.; Putus T.; Hyvärinen A.; Haverinen-Shaughnessy U.; Lignell 

U.; Nevalainen A., Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: opas ongelmien 
selvittämiseen,  Kansanterveylaitokset julkaisuja. C 2/2008 

 
 
 

 
 
Lähde Karttapaikka 5.4.2018.  
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1 KOHTEEN JA TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT 

1.1 Kohdetiedot ja tilaaja 

Kohde ja tilaaja 
 Parolan yhteiskoulu  Hattulan kunta, tekn. yksikkö 

 Myllytie 33   Juhani Järvinen 
 13720 Parola  Pappilanniementie 9 

    13880 Hattula 
    juhani.jarvinen@hattula.fi 

Tutkimuksen toteutus 
 PH Ympäristötekniikka Oy Paula Helmi 
 Puusepänkatu 5  Ympäristöinsinööri, amk 
 13110 Hämeenlinna  Sisäilmatutkija 
    +35850 468 8448 
    paula.helmi@phyt.fi 
 

1.2 Toimeksiannon yleistiedot 

Parolan yhteiskoululla vuonna 2017 suoritetun sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen yh-
teydessä rakenteissa havaittujen epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan on päätetty estää 
muuttamalla rakennus ylipaineiseksi suhteessa ulkoilmaan sekä alipaineistamalla kellarikerroksen 
putkikanaalit. Edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu säätämällä olemassa olevia ilmavaihtoko-
neita sekä asentamalla putkikanaaliin erillinen alipaineistaja, joka ohjaa putkikanaaleista likaisen 
ilman ulkoilmaan. 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja laajuus 

Tavoitteena oli selvittää Parolan yhteiskoulun sisäilman mikrobiologista laatua sisäilmatutkimuksin. 
Tavoitteena oli myös selvittää, onko tavoitellut painesuhteet ulkoilmaan nähden saavutettu sekä 
selvittää ilmanvaihtoon liittyviä sisäilmasto-olosuhteita pistokoeluonteisesti. 

1.4 Valmistuneet tutkimukset ja mittaukset 

Kenttätutkimukset ja näytteenotot 7.1 – 4.3.2018.  
 
- Sisäilman mikrobitutkimus, 29 kpl 
- Olosuhdemittaukset, 3 kpl 
- Paine-eromittaukset ulkoilmaan nähden, 5 kpl 
 

2 YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

2.1 Yhteenveto tutkimuksesta 

Parolan yhteiskoululla suoritettiin sisäilman mikrobitutkimuksia tammikuussa ja maaliskuussa. Kah-
den mittausjakson välissä tehtiin muun muassa ilmanvaihdon säätötoimia, rakenteiden tiivistyksiä, 

mailto:juhani.jarvinen@hattula.fi
mailto:paula.helmi@phyt.fi
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ja otettiin käyttöön uusia luokkakohtaisia sisäilman puhdistimia. Hiihtoloman aikana ennen maalis-
kuun tutkimuksia koko koulussa suoritettiin luokkien ja muiden tilojen tehostettu siivous. Siivouksen 
yhteydessä poistettiin luokista ylimääräisiä tavaroita tasopinnoilta. 
 
Tammikuussa tehtyjen tutkimusten perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet olivat korkeat, eivätkä 
vastanneet hyvän sisäilman mikrobiologista laatua. Paine-eromittausten perusteella kouluraken-
nuksessa vallitsi näytteenottohetkellä lievä alipaine, jossa ilmavirtauksien kulkeutuminen luokka-
huoneisiin vaurioituneilta alueilta ja vaurioituneiden rakenteiden läpi aiheuttaa sisäilman mikrobio-
logisen laadun heikentymistä. 
 
Tammikuussa tehtiin pistokoeluonteisesti olosuhdemittauksia. Luokassa 13 hiilidioksidipitoisuus 
nousi ajoittain korkeaksi ja ylittänyt asetuksen toimenpiderajan. Ilmanvaihto luokassa on ajoittain 
ollut riittämätön kuormitukseen nähden ja ilma tuntuu silloin tunkkaiselta. Myös luokassa 1 hiilidiok-
sidipitoisuudet ylittivät ajoittain asetuksen toimenpiderajan. Korkeat hiilidioksidipitoisuudet johtuivat 
siitä, että luokan  ilmanvaihto ei ollut mittausjakson aikana lainkaan toiminnassa. 
 
Tammikuun aikana mitattiin myös painesuhteita ulkoilmaan nähden eri IV-koneiden vaikutusalueilla 
ja eri ilmansuunnissa koulurakennusta. Koulussa vallitsi yleisesti lievä alipaine. Ilmanvaihdon sää-
tötoimia jatkettiin helmikuun aikana tavoitteena saavuttaa koulurakennuksessa ylipaine ulkoilmaan 
nähden. 
 
Maaliskuussa otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tulosten perusteella koululla vallitsi näytteenot-
tohetkellä tavoiteltu tila, jossa ei vaurioituneiden rakenteiden läpi eikä vaurioituneilta alueilta kulje 
ilmavirtauksia opetuskäytössä olevien luokkahuoneiden sisäilmaan.   
 
Sisäilman mikrobipitoisuudet näytteenottohetkellä olivat alhaiset ja näytteiden suvustot olivat ta-
vanomaiset. 

2.2 Toimenpide-ehdotukset 

Sisäilman mikrobitutkimus suositellaan uusittavaksi (545/2015) talviolosuhteissa koulun jäljellä ole-
vien käyttövuosien aikana koulukäytössä olevien tilojen sisäilman mikrobiologisen laadun varmista-
miseksi. 
 
Suositellaan varmistamaan koulun painesuhteiden säilyminen ulkoilmaan nähden ylipaineisena 
suorittamalla säännöllisin väliajoin mittauksia tallentavilla paine-eromittareilla noin kahden viikon 
jaksoissa. 

 
Suositellaan kiinnittämään huomiota tilojen pölyn hallintaan, erityisesti kiinnittämään huomiota ylä-
pintojen pölyttömyyteen. 

 
Jos ilmanpuhdistimien käyttöä jatketaan, suositellaan huolehtimaan niiden säännöllisen huollon to-
teutuminen. 
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3 NÄYTTEENOTTOKOHDAT 

Kuvaan 1. on merkitty näytteenottokohdat ja tallentavien mittareiden sijainnit.  
 
Merkkien selitykset: 

- MIB/1 Sisäilman mikrobitutkimus tammikuussa 
- MIB/2 Sisäilman mikrobitutkimus maaliskuussa 
- P-E  Paine-eromittaus ulkoilmaan nähden 
- OS  Lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja hiilidioksidi 
 

 

 
Kuva 1. Näytteenottokohdat tutkimuksissa.  

 

4 OLOSUHTEET 

4.1 Yleistä tutkimuksesta 

4.1.1 Hiilidioksidi 

Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia ja muita epäpuhtauksia. 
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Hiilidioksidin määrää sisäilmassa voidaan pitää ihmisestä peräisin olevien sisäilman epäpuhtauk-
sien indikaattorina. Hiilidioksidi tulisi mitata sisäilmasta, jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta tai ilman-
vaihdon riittävyyttä on syytä epäillä. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 8 §:  

• Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2100 mg/m3 
(1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Rakennuksen käyttöajan 
ulkopuolella ilmanvaihdon tulee olla sellainen, ettei rakennus- ja sisustus-materiaa-
leista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen si-
säilmaan aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. 

 
Sisäilmaluokituksen 2008 ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman D2 mukaisesti vähimmäis-
vaatimukset sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle on 1200 ppm, joka vastaa tyydyttävää luokkaa S 3. 
Tavoiteltavana olevan hyvän sisäilman (S2) hiilidioksidipitoisuuden enimmäisarvo on 900 ppm. 

4.1.2 Huoneilman lämpötila 

Ihmisen kokemaan lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneilman lämpötila, lämpösäteily, ilman 
virtausnopeus ja kosteus sekä vaatetus ja ihmisen toiminnan laatu. Lämpöaistimukset ovat 
yksilöllisiä ja ihmiset kokevat samat olosuhteet eri tavoin. Korkea lämpötila aiheuttaa huoneilman 
kuivumista. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 6 §:  
 

• Huoneilman lämpötila voidaan mitata oleskeluvyöhykkeeltä, mikä on tarpeen terveys-
haitan selvittämiseksi. Huoneilman lämpötila mitataan noin 1,1 metrin korkeudelta. 
Huoneilman toimenpiderajaksi oppilaitoksissa on määritetty lämmityskaudella +20 – 
26 0C. 

4.1.3 Huoneilman suhteellinen kosteus 

Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla noin 20 – 60 %, jonka saavuttaminen ei läheskään aina 
ole mahdollista ilmastollisista syistä. Suomessa ilma on talvella lähes aina kuivaa. Näistä arvoista 
poikkeamista ei voida kuitenkaan pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset 
edellytykset täyttyvät. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 5 §:  
 

• Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu raken-
teissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä. 

4.2 Mittalaitteisto 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden tasoja ja niiden vaihteluja mitattiin tallentavaa Trotec BZ 30 hiilidi-
oksidiloggeria käyttäen. Mittaussyklinä käytettiin 30 minuuttia. Mittauksen aikana mitataan lisäksi 
huoneilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. 
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4.3 Tulokset 

4.3.1 Luokka 13 

 
Kuva 2. Olosuhteet luokassa 13 7.1. – 9.2.2018 välisenä aikana. Viikonloput on korostettu keltai-
sella. 

 
Taulukko 1. Minimi- ja maksimiarvot luokassa 13. 

  Maks Pvm Klo Min Pvm Klo Ka 

CO2 1589 16.1.2018 11:30 350 7.1.2018 16:45 398 

Lämpötila (°C) 23,2 29.1.2018 9:40 20 23.1.2018 7:45 21,3 

Suht. Kosteus (%RH) 34,3 25.1.2018 9:50 8,5 4.2.2018 9:05 17,3 

 

Luokassa 13 hiilidioksidipitoisuus nousi ajoittain kuormituksen aikana korkeaksi. Asetuksen 
545/2015 mukainen toimenpideraja (1550 ppm), joka muodostuu sisäilman maksimipitoisuuteen 
1150 ppm lisättynä ulkoilman pitoisuus, 400 ppm, ylittyy satunnaisesti kuormituksen aikana. Suo-
men rakentamismääräyskokoelman D2 sisäilmaluokituksessa hyvän sisäilman luokituksessa, S2, 
hiilidioksidipitoisuus on korkeintaan 900 ppm. Ilmanvaihdon voi katsoa silloin olevan luokkahuo-
neessa kuormitukseen nähden riittämätön. 
 
Lämpötilat olivat vuodenaikaan nähden tavanomaiset ja olivat asetuksen vaatimusten rajoissa. Il-
man suhteellinen kosteus oli helmikuun alussa kovan pakkaskauden aikana hyvin alhainen. 
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4.3.2 Luokka 22 

 
Kuva 3. Olosuhteet luokassa 22 7.1. – 9.2.2018 välisenä aikana. Viikonloput on korostettu keltai-
sella. 

 
Taulukko 2. Minimi- ja maksimiarvot luokassa 22. 

  Maks Pvm Klo Min Pvm Klo Ka 

CO2 767 6.2.2018 13:00 395 25.1.2018 13:00 445 

Lämpötila (°C) 22,9 30.1.2018 12:55 19,2 8.1.2018 8:55 21,3 

Suht. Kosteus %RH) 29,1 25.1.2018 9:25 9,0 4.2.2018 9:30 16,7 

         

Luokassa 22 hiilidioksidipitoisuus pysyi kuormituksen aikanakin hyvin tavoitearvoissa. Ilmanvaih-
don voi katsoa olevan luokkahuoneessa riittävän. 
 
Lämpötilat olivat vuodenaikaan nähden keskiarvoltaan tavanomaiset ja olivat asetuksen vaatimus-
ten rajoissa. 8.1.2018 joululoman jälkeen ensimmäisenä koulupäivänä lämpötila alitti asetuksen 
toimenpiderajan hetkellisesti. Ilman suhteellinen kosteus oli helmikuun alussa kovan pakkaskau-
den aikana hyvin alhainen. 
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4.3.3 Luokka 1 

 
Kuva 4. Olosuhteet luokassa 1 7.1. – 9.2.2018 välisenä aikana. Viikonloput on korostettu keltai-
sella. 

 
Taulukko 3. Minimi- ja maksimiarvot luokassa 1. 

  Maks Pvm Klo Min Pvm Klo Ka 

CO2 1955 19.1.2018 13:51 394 25.1.2018 16:06 497 

Lämpötila (°C) 21,6 11.1.2018 13:51 17,8 8.1.2018 7:46 19,56 

Suht. Kosteus (%RH) 37,9 25.1.2018 8:26 13,9 23.1.2018 8:01 23,2 

 
Luokassa 1 hiilidioksidipitoisuus nousi ajoittain kuormituksen aikana korkeaksi. Asetuksen 
545/2015 mukainen toimenpideraja (1550 ppm), joka muodostuu sisäilman maksimipitoisuuteen 
1150 ppm lisättynä ulkoilman pitoisuus, 400 ppm, ylittyy satunnaisesti kuormituksen aikana. Luo-
kan ilmanvaihdon todettiin myöhemmin olleen mittausjakson aikana pois päältä.  
 
Lämpötilat olivat vuodenaikaan nähden keskiarvoltaan tavanomaiset ja olivat asetuksen vaatimus-
ten rajoissa. 8.1.2018 joululoman jälkeen ensimmäisenä koulupäivänä lämpötila alitti asetuksen 
toimenpiderajan hetkellisesti. Ilman suhteellinen kosteus oli vuodenaikaan nähden tyypillisellä ta-
solla. 

 

5 JATKUVATOIMINEN PAINE-EROMITTAUS 

Tutkimuksessa määritettiin painesuhteita ulkoilmaan nähden tallentavalla paine-eromittarilla siten, 
että mittaukset suoritettiin eri puolilla koulurakennusta. 

5.1 Mittalaitteisto 

Mittaukset suoritettiin Gemini TGC-0046 loggerilla ja Beck 984Q lähettimellä.       

5.2 Painesuhteet, rakennus/ ulkoilma, tulokset 

13.12.2017 koululla oli käyty tekemässä kattava IV-mittaus ja todettu pääosin ylipaineiseksi. 
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7.1. – 30.1.2018 välisenä aikana suoritettujen tallentavien mittausten perusteella koulussa on val-
linnut mittausaikana lievä alipaine ulkoilmaan nähden. Luokkahuoneissa 30, 33 ja 8 vallitsi pääosin 
lievä alipaine. Luokkahuoneessa 17 luokkahuone muuttui koulupäivän ajaksi alipaineiseksi. Luok-
kahuoneessa 1 vallitsi päivällä lievä ylipaine muuttuen yöaikana alipaineiseksi.  
 
Ilmanvaihdon säätötoimia on jatkettu tammi - helmikuussa.      
 
Paine-eromittausten tulokset on esitetty alla olevissa kuvissa 3 – 8.  
 

 
Kuva 5. Luokan 30 paine-eromittaukset ulkoilmaan nähden 7.1. – 30.1.2018. 

 

 
Kuva 6. Luokan 33 paine-eromittaukset ulkoilmaan nähden 7.1. – 30.1.2018. 
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Kuva 7. Luokan1paine-eromittaukset ulkoilmaan nähden 7.1. – 30.1.2018. 

 

 
Kuva 8. Luokan 8 paine-eromittaukset ulkoilmaan nähden 7.1. – 30.1.2018. 
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Kuva 9. Luokan 17 Paine-eromittaukset ulkoilmaan nähden 7.1. – 30.1.2018. 

 

6 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 

6.1 Yleistä tutkimuksesta 

Mittausten tarkoituksena on selvittää, ovatko sisäilman mikrobipitoisuudet ja - suvusto tavanomai-
sia sijaintiin, ikään ja vuodenaikaan nähden.  

 
Mittaukset tehdään talviaikaan, kun maa on jäässä ja/tai lumen peitossa, jolloin sisäilmassa esiinty-
vien mikrobien voidaan olettaa olevan peräisin lähes yksinomaan rakennuksen sisälähteistä. 

 
Ilmanäytteiden avulla arvioidaan sisäilman laatua mm. silloin, kun on tarpeen selvittää mikrobien 
leviämistä sisäilmaan muualta rakenteissa mahdollisesti sijaitsevasta vauriosta tai ilmavuotona esi-
merkiksi ulkoilmasta tai kellarista. Kosteusvaurion varmistamiseksi tarvitaan lisäksi aina myös ra-
kennusteknisiä selvityksiä. 

 
Yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden 
mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää osoittamaan tutkittavan 
tilan olevan kunnossa. 

 
Sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat yleensä voimakkaasti ja tästä syystä näytteenotto suosi-
tellaan toistettavaksi vähintään kaksi – kolme kertaa. Sisäilman mikrobitulokset kuvaavat sisäilman 
mikrobiologista tilaa näytteenottohetkellä.  

 
Tulokset ilmoitetaan yksikkönä pmy (kpl)/m3. Mikrobisuvustot tunnistetaan mikroskooppisesti tutki-
malla.  

 
Yksittäisen kosteusvaurioon viittaavan pesäkkeen esiintymistä sisäilmanäytteessä ei pidetä tavan-
omaisesta poikkeavana. 

 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV, Asumisterveysasetus § 20. Valvira, Sosi-

aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. 8/2016. 

• Sieni-itiöt, 100 – 500 pmy/m3  
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Sieni-itiöpitoisuus on poikkeavan suuri talviaikana. Tulkinnassa huomioidaan myös 

muut tekijät, kuten poikkeava suvusto ja muut mahdolliset mikrobilähteet. Alle 100 

pmy/m3 mikrobipitoisuus voi viitata mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä esiintyy kos-

teusvaurioindikaattoreita.  

           Yli 500 pmy/m3 pitoisuus viittaa mikrobikasvustoon. 

 

• Bakteerit 4500 pmy/m3 
Viitearvon ylittävä bakteeripitoisuus viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon tai sisäilman 

epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. 

6.2 Tulokset 

Sisäilman mikrobitutkimukset tehtiin talviolosuhteissa kahdella eri näytteenottokerralla. Tammi-
kuussa (6. -7.1.2018) tutkimuksessa oli 16 luokkahuonetta. Maaliskuussa (3. – 4.3.2018) tutkittavia 
tiloja oli 13.  
 
Ennen sisäilman mikrobinäytteenottoa ja näytteenoton aikana ilmanpuhdistimet olivat osassa luo-
kista käytössä. Näiden sisäilmanäytteiden tuloksia ei voida virallisesti verrata asumisterveysase-
tuksen soveltamisohjeen Osa IV Asumisterveysasetus § 20 antamiin ohjearvoihin, koska ilmapuh-
distimet olivat näytteenottohetkellä käytössä.  
 
Sisäilman mikrobitulokset kuvaavat kaikissa näytteenottokohdissa luokkien sisäilman mikrobiolo-
gista tilaa näytteenottohetkellä ja niissä luokissa, joissa oli ilmanpuhdistimet, ilmanpuhdistimien 
sen hetkistä vaikutusta sisäilman laatuun.  

6.2.1 Tammikuussa otettujen näytteiden tulokset 

Ensimmäiset sisäilman mikrobinäytteet otettiin 6.- 7.1.2018. Näytteiden ottoaikana ulkoilman läm-
pötila oli - 3 – 0 astetta ja maassa oli lumipeite.  
 
Koulurakennuksessa oli joululoman aikana tehty ilmanvaihtokoneiden säätöjä, joiden tavoitteena 
oli saavuttaa lievä ylipaine rakennukseen. 7.1 – 30.1.2018 välisenä aikana suoritettujen tallenta-
vien paine-eromittausten perusteella tammikuun näytteenottohetkellä koulurakennuksessa vallitsi 
pääosin lievä alipaine. 
 
Ilmanpuhdistimet olivat toiminnassa näytteenottohetkellä luokissa 2, 4, 16, 17 ja 18. 
 
Näytteiden mikrobipitoisuudet olivat näytteenottohetkellä korkeat. Mikrobipitoisuuksien mediaani oli 
näytteenottohetkellä 100, kun vaurioitumattoman koulurakennuksen mediaanin katsotaan olevan 
alle 12. Pitoisuudet edustavat kosteusvaurioituneen koulurakennuksen tasoa. Tutkituissa näyt-
teissä ei ollut yhtään näytettä, jossa mikrobipitoisuus olisi alle määritysrajan. Vauriottomassa ra-
kennuksessa on tavallista, että jopa 25 %:ssa näytteistä pitoisuudet ovat alle määritysrajan. 
 
Suvustot olivat tavanomaisesta poikkeavat, lukuun ottamatta luokan 33 näytettä. 
 
Luokan 3 mikrobipitoisuudet olivat hyvin korkeat ja suvusto oli tavanomaisesta poikkeava. Helmi-
kuussa tehtyjen IV-selvitysten perusteella luokan ilmanvaihto ei toiminut lainkaan. Luokan läpivien-
tejä alapohjaan tiivistettiin näytteenoton jälkeen. 
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Näytteiden tulokset on esitetty taulukossa 4. 
 

Taulukko 4. Sisäilman mikrobinäytteiden tulokset 6. – 7.1.2018 otetuissa näytteissä.  
Luokka Ilman-

puhdistin 
Aktinomy- 
keetit 

Bakteerit DG-18-
alusta 

MEA-
alusta 

Indikaattorimikrobit 

  pmy/m3 pmy/m3 pmy/m3 pmy/m3  

33  <5 49 240 390  - 

31  7 110 200 120 Acremonium sp, Aktinomykeetti 

16   x <5 110 56 42 Aspergillus versicolor 

17  x <5 110 85 84 Acremonium sp 

18  x <5 290 99 99 Acremonium sp 

19  <5 49 100 67 Acremonium sp 

20  <5 77 100 100 Acremonium sp, Aspergillus versicolor  

26  >5 81 140 110 Acremonium sp 

28  <5 99 110 120 Acremonium sp, Aspergillus fumigatus 

Lasil  <5 120 92 85 Acremonium sp 

22  <5 110 88 300 Acremonium sp 

8  <5 60 120 110 Acremonium sp 

13  <5 81 74 92 Acremonium sp 

3 
 

160 
 
220 140 190 

Acremonium sp, Aspergillus versicolor sp, 

Eurotium sp, Aktinomykeetti 

2  <5 81 28 67 Acremonium sp 

4  x <5 78 60 67 Acremonium sp 

 

6.2.1 Maaliskuussa otettujen näytteiden tulokset 

Toiset sisäilman mikrobinäytteet otettiin 3. – 4.3.2018. Näytteiden ottoaikana ulkoilman lämpötila 
oli pakkasta 10 - 24 astetta ja maassa oli lumipeite.  
 
Koululla oli tehty ilmanvaihdon säätötoimia ja luokkahuoneen 3 läpivientejä oli tiivistetty. 
 
Ilmanpuhdistimet olivat toiminnassa näytteiden ottohetkellä luokissa 1,3 ,4, 18 ja 20. 

 
Näytteiden mikrobipitoisuudet olivat näytteenottohetkellä hyvin alhaiset ja suvustot tavanomaiset. 
 
Kun sisäilman mikrobituloksia verrataan Kansanterveyslaitoksen julkaiseman tutkimuksen koulura-
kennuksista saatuihin tutkimustuloksiin (Lähde 7. Meklin T.; Putus T.; Hyvärinen A jne), vastaavat 
ne hyvää sisäilman mikrobiologista laatua koulurakennuksissa. 
 
Mikrobipitoisuuksien mediaani oli näytteenottohetkellä alle 4, kun edellä mainitussa tutkimuksessa 
vaurioitumattoman koulurakennuksen mediaanin katsotaan olevan alle 12. Sisäilman mikrobipitoi-
suudet näytteenottohetkellä vallitsevissa olosuhteissa edustavat kosteusvaurioitumattoman koulu-
rakennuksen tasoa. 22 %:ssa näytteistä mikrobipitoisuudet jäävät alle määritysrajan. Vauriotto-
massa rakennuksessa on tavallista, että jopa 25 %:ssa näytteistä pitoisuudet ovat alle määritysra-
jan. 
 
Suvustot olivat tavanomaiset lukuun ottamatta luokan 4 näytettä. Luokkien 1, 3 ja 18 sekä apulais-
rehtorin huoneen näytteissä esiintyi yksittäisiä pesäkkeitä indikaattorimikrobeja. Yksittäisen kos-
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teusvaurioon viittaavan pesäkkeen esiintymistä sisäilmanäytteessä ei pidetä tavanomaisesta poik-
keavana. 
 
Luokan 4 näytteessä oli Basidiomykeetti valtalajina, 98% kyseisen näytteen mikrobikasvusta MUA-
alustalla. Tämä on tavanomaisesta poikkeavaa ja viittaa ilmayhteyksistä rakenteisiin, joissa on kos-
teusvauriota ja mahdollisesti lahovauriota. Luokkahuoneen alapohjassa kulkee putkikanaalit, joissa 
2017 suoritetussa kuntotutkimuksessa havaittiin vaurioituneita materiaaleja. 
 
Näytteiden tulokset on esitetty taulukossa 5. 

 
Taulukko 5. Sisäilman mikrobitulokset 3. – 4.3.2018 otetuissa näytteissä. 

Luokka Ilmapuh-
distin 

Aktinomy-
keetit 

Bakteerit DG-18-
alusta 

MUA-
alusta 

Indikaattorimikrobit 

  pmy/m3 pmy/m3 pmy/m3 pmy/m3  
33  <4 46 <4 4  
31  <4 160 4 4  
22  <4 21 4 <4  
27  <4 110 <4 21  
13  <4 120 4 4  
8  <4 39 <4 11  

18 x <4 53 4 4 Aspergillus terreus (1pmy) 
20 x <4 74 <4 <4  
1 x 4 270 4 <4 Aktinomykeetti (1 pmy) 

2  <4 130 7 7  
3 x <4 120 14 4 Aspergillus sydowii/versicolor (1pmy) 
4 x <4 81 7 160 Basidiomykeetti, Eurotium (1pmy) 

ap.reht  4 95 4 <4 Aktinomykeetti (1 pmy) 
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