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TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Kiilan päiväkoti, Kiilantie 9, 10300 Karjaa

NÄYTTEET:
Ilmanäytteet on ottanut Kari Yli-Muilu, Baumedi Oy, 22.10.2018. Näytteet on vastaanotettu laboratorioon
24.10.2018.

ANALYYSIT:
Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja
homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7 vuorokautta
mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14
vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin
mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle.

TULOKSEN TULKINTA:
Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei
suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008).

Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman
pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata
kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen.
Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein 50-500 pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä,
vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä
saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa
koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³  (Meklin ym. 2008).  Bakteeripitoisuus yli 4
500 pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa
mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi
esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan
kosteusvaurioindikaattoreina.

MÄÄRITYSRAJA:
Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja
15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³.

MITTAUSEPÄVARMUUS:
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Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan
valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Laboratorion teknisen suorittamisen mittausepävarmuus on homeille
12 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Teknisen suorituksen
mittausepävarmuus kattaa ainoastaan pesäkelaskennan mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuus on huomioitu
tulosten tulkinnassa.

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

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa
epäily mikrobilähteestä rakennuksessa
vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös:
IA1, Eteinen

IA2, Myrmelit

IA3, Hattivatit

IA4, Ulkoilma homepitoisuus suurempi, kuin

sisäilmanäytteissä. Pääasiassa steriilejä

ja Cladosporiumia. Sisäilman

indikaattorimikrobeista Wallemiaa,

Acremoniumia ja Sphaeropsidales

-ryhmän sieniä. Ulkoilma voi vaikuttaa

sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon.

Lisätietoja:
On hyvä huomioida, että sisäilmanäytteitä suositellaan otettavaksi talviaikaan, jolloin maa on lumen peitossa.
Tällöin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat pienimmillään. Sulan maan aikaan ulkoilman suuret mikrobipitoisuudet
voivat vaikuttaa sisäilman mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. 

Päiväkodeista otettujen ilmanäytteiden tulostulkintaan olisi mahdollista käyttää koulurakennuksille annettuja
ohjearvoja. Koska puurakenteisista koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tuloksissa ei tutkimuksissa ole
todettu eroja kosteus- ja homevaurioituneiden ja vauriottomien vertailukoulujen välillä, annetut ohjearvot eivät
sovellu puurakenteisille kouluille eikä tuloksista ole siksi yhteenvetoa eikä johtopäätöksiä.

Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi
tarvitaan aina myös rakennustekniset selvitykset.
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Kuopiossa, 5.11.2018

Marja  Hänninen

Mikrobioni Oy
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ANALYYSITULOKSET:
Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa
taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen
summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset
on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä.

Lyhenteiden selitykset:
pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
< mr = alle määritysrajan
* = kosteusvaurioindikaattori

Näyte: IA1, Eteinen (tutkimustunnus: IA181083)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 420 150 Kokonaispitoisuus 1400
steriilit 280(YK) 18 muut bakteerit 1300(YK)
Cladosporium sp. 73 85 *sädesienet 15
Penicillium sp. 29 14
hiivat 11 28
Geotrichum sp. 22
*Sphaeropsidales ryhmä 7
Aureobasidium sp. 4
Acrodontium sp. 4

Näyte: IA2, Myrmelit (tutkimustunnus: IA181084)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 310 280 Kokonaispitoisuus 1200
Penicillium sp. 240 220 muut bakteerit 1200
steriilit 39 7 *sädesienet 4
Cladosporium sp. 21 29
hiivat 11
Thysanophora sp. 7
*Aspergillus versicolor 4
*Geomyces sp. 4

Tulos M2-alustalla on arvio.
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Näyte: IA3, Hattivatit (tutkimustunnus: IA181085)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 140 50 Kokonaispitoisuus 250
steriilit 100 4 muut bakteerit 240
Penicillium sp. 22 21 *sädesienet 7
Cladosporium sp. 7 21
Geotrichum sp. 4
basidiomykeetit 4
hiivat 4
Acrodontium sp. 4

Näyte: IA4, Ulkoilma (tutkimustunnus: IA181086)
M2 DG18 THG
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus

HOMEET JA HIIVAT (pmy/m³) (pmy/m³) BAKTEERIT (pmy/m³)
Kokonaispitoisuus 1000 240 Kokonaispitoisuus 170
steriilit 830(YK) 71 muut bakteerit 170
Cladosporium sp. 56 130 *sädesienet <mr
Geotrichum sp. 56
hiivat 28
Penicillium sp. 28 27
basidiomykeetit 28
*Wallemia sp. 18
Thysanophora sp. 9
*Acremonium sp. 9
*Sphaeropsidales ryhmä 9

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

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

Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja
homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008.
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