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SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS PÄHKINÄRINTEEN 
KOULUN HUONEESSA 144 

1 Yleistä 

Pähkinärinteen koulun huoneeseen 144, suoritettiin 31.8.–7.12.2011 välisenä aikana 
sisäilmatutkimukset. Tutkimusten tavoitteena oli todentaa tutkittavan tilan sisäilman 
vallitsevat kemialliset ja mikrobiologiset olosuhteet.  
 
Vantaan kaupungin insinööri Jouni Räsänen on pyytänyt selvittämään sisäilmatutki-
muksin ja rakennusteknisin selvityksin mahdollisten kosteus- ja homevaurioiden tai 
muiden sisäilman laatuun liittyvien epäkohtien esiintymislähteet tilassa.   
 
Työpaikalle tehtiin arviointikäynti 31.8.2011 työolosuhteiden ja rakennuksen toimin-
nan arvioimiseksi. Arviointikäynnille osallistui ISS Proko Oy:n sisäilma-asiantuntijat 
Marko Koivisto ja Jarmo Minkkinen, Jouni Räsänen Vantaan kaupungista sekä kou-
luisäntä Jan Koskisalo. Arviointikäynnin yhteydessä sovittiin myöhemmin toteutetta-
vista mittauksista ja selvityksistä. Mittauksia koskeva tutkimussuunnitelma (ISS Proko 
Oy/22.09.2011) toimitettiin Vantaan kaupungin Jouni Räsäselle.   
 
Mittaukset ja näytteenoton suorittivat Marko Koivisto, Tuomo Laitinen ja Timo Murto-
niemi ISS Proko Oy.  
 

2 Tietoja tutkittavista tiloista 

 
Rakennus on valmistunut 1980. Tutkittava huone on rakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa, alapuolella on kellarikerros. Alapohja on teräsbetonirakenteinen, väli-
pohjat ovat ontelolaattarakenteisia. Rakennuksen kantavina pysty- ja vaakarakentei-
na on betoni.  Ulkoverhouksena on tiililaattapintainen sandwich- betonielementti ja 
vesikatteena huopatasakatto. Seinien ja kattojen sisäpinnat ovat maalattuja betonira-
kenteisia pintoja. Katon alapintaan on liimattu akustovillalevyjä. Lattiassa on hovilaat-
ta. Rakenneleikkaukset ovat liitteenä (liite 2). 
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3 Olosuhteet ja havainnot selvitysten aikana  

 
Tutkimusten aikana huonetilassa ei aistinvaraisesti havaittu tavallisesta poikkeavia 
olosuhteita. Pintakosteuden osoittimella rakenteista ei löydetty kohollaan olevia kos-
teusarvoja. Paine-eroa mitattaessa sisätilan ilmanpaine ero ulkoilmaan oli normaalilla 
tasolla (-4…-6Pa). Tilassa ei havaittu aistivaraisessa tutkimuksessa poikkeavia haju-
ja. Huoneen ilmanvaihto vaikutti toimivan suunnitellulla tavalla. 
 

4 Tutkimusmenetelmät 

 
4.1 Mikrobiologiset näytteet 

 
Materiaalinäyte suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin lämpökaapissa. Kasvatuk-
sen jälkeen maljoilta laskettiin erikseen bakteeri- ja sädesienipesäkkeiden lukumäärät 
ja sienet tyypitettiin valomikroskooppisesti. Saatujen pesäkelukujen perusteella las-
kettiin näytteiden mikrobipitoisuudet. Tulokset ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. As-
teikko on esitetty analyysivastauksessa (liite 3, taulukko 1). 
 

4.2 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 
 

Näytteet kerättiin Gilian LFS-113DC LOW FLOW SAMPLER näytteenottopumpulla 
massavirran ollessa 0,1 l/min Tenax-adsorptioputkeen. Näytteet analysoitiin kaasu-
gromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-
MS) Työterveyslaitoksen kemian laboratoriossa.  

4.3 Mineraalivillakuidut 

Mineraalivillakuitujen määrät todennetaan toimitilojen tuloilmakanavista sekä pinnoil-
ta. Pinnoille laskeutuneesta pölystä kerättiin geeliteippinäyte (BM Dustfilters, BM En-
vironmental Engineering, Hollanti). Mineraalivillakuidut tunnistettiin valomikroskooppi-
sesti. 

4.4 Merkkiainekoe 

Ulkoseinärakenteen ilmavuotoja tutkittiin merkkiaineen avulla. Merkkiaineena käytet-
tiin viisiprosenttista vedyn ja typen seosta. Merkkiainetta laskettiin ulkoseinäelementin 
tuuletusaukosta seinärakenteen sisään. Merkkiaineen esiintymistä tutkittavassa huo-
neessa mitattiin vetyilmaisimella (Adixen 9012 XRS Hydrogen Leak Detector). Merk-
kiainetta havainnoimalla voidaan paikantaa vuotokohdat, joiden kautta seinäraken-
teessa olevat mahdolliset epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan. 
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5 Näytteenottopaikat 

 
Mikrobi- ja kuitunäytteenottopaikka on merkitty pohjakuvaan (liite 1) 
 

 
 
6 Analyysi- ja laboratorionäytteiden laatu 
 

Sisäilmatutkimuksissa käytetyt näytteenotto- ja analyysikäytännöt noudattivat voi-
massa olevia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä johtavien kansallisten tut-
kimuslaitosten mittaus- ja selvityskäytäntöjä (Työterveyslaitos, VTT, Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos).  
 
Näytteiden analysoinnissa käytettiin FINAS:n akkreditoituja testauslaboratorioita (ke-
mialliset ja biologiset tekijät, T256). Mikrobiologisten näytteiden suhteen käytetyllä la-
boratoriolla on Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hyväksyntä. 

 

7 Vertailuarvot 
 
7.1 Mikrobit 
 

Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia 
raja-arvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti.  Mikrobilajiston 
tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysoppaan (2 painos/2008, STM:n oppaita 
2003:1) sekä artikkelissa ”Reiman et al. Rakennusten kosteusvauriota kuvastava mik-
robisto. Ympäristö ja terveys 8/2005” kuvattua mikrobilajiston tulkintaa.  
 

7.2 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 
 
Mittausten tulosten merkitystä arvioitaessa tarkastellaan ensin VOC-yhdisteiden yh-
teispitoisuutta (TVOC). Mikäli se jää hyvin alhaiselle tasolle (≤50 µg/m3), tilanne on 
näiden tekijöiden osalta ongelmaton ja sisäilmastoselvitykset voidaan suunnata mui-
hin tekijöihin.  
 
Jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus TVOC sisäilmassa ylittää 
250 µg/m3, viittaa se sisäilman epätavalliseen lähteeseen.  
 

7.3 Mineraalikuidut  
 
Mineraalikuituja käytetään lämmön, palon ja äänen eristyksessä rakennuksissa ja 
LVI-laitteissa. Kuituja päätyy huoneilmaan huonokuntoisista eristeistä, likaantuneista 
ilmanvaihtokanavista sekä pinnoittamattomista akustiikkalevyistä.  
 
Mineraalikuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne saattavat 
altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Kuitujen poistumisaika elimistöstä on muuta-
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mia viikkoja tai kuukausia. Kuidut eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveys-
vaikutuksia. Suomessa kaupan olevat teolliset lasivilla- ja vuorivillakuidut eivät ole 
syöpävaarallisiksi luokitettuja. 
 
Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja. Schneider (Schneider T., 
Synthetic vitreous Fibres. Teoksessa: Indoor Air Quality Handbook, McGraw-Hill, 
New York 2000, chapter 39) suosittaa, että pinnat tulisi luokitella iivoustiheyden mu-
kaan: 
− Synteettiset epäorgaaniset kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos 

kuitujen lukumäärät säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 
kuitua/cm2 ja harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kuitua/cm2. 

 
Tekesin Fine-ohjelman tutkimushankkeessa "Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt 
työtiloihin" on suositeltu ohjearvoksi kuitutiheydelle kahden viikon pölylaskeumassa 
0,2 kuitua/cm2. 
 

7.4 Merkkiainekoe ja ilmavuodot 
 
Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan 
nähden alipaineiseksi. Ilmamäärät on suositeltavaa mitoittaa siten, että sisäilman ali-
paine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni (0-10 Pa). Painesuhteet on suun-
niteltava siten, että ilma virtaa puhtaammista tiloista sellaisiin tiloihin, joissa syntyy 
runsaammin epäpuhtauksia. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän raken-
teen tai rakennusosan kautta (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2010).  

 

8 Tulokset ja johtopäätökset 

8.1 Mikrobiologiset näytteet 
 
 
Materiaalinäytteet  
Materiaalinäyte otettiin huoneen 144 ulkoseinän sandwich elementin lämmöneris-
teestä. Materiaalinäytteessä ei löytynyt merkkejä mikrobivauriosta (liite 3).  

 
8.2 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 
 

Huoneessa 144 mitatussa sisäilman VOC näytteessä kokonaispitoisuudet olivat ta-
vanomaiset.  
 

8.3 Mineraalivillakuidut 
 

Kuitunäytteet otettiin kahden viikon pölylaskeumasta ja tuloilmakanavasta. Kuitunäyt-
teissä ei ollut viitteitä kuituongelmasta.  
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Tilaus: 181381

1 (3)

VOC-analyysi ilmanäytteestä

Tuomo Laitinen
Lounais- ja Keski-Suomi

As.viitenumero:
Tuomo LaitinenKerääjä/Vastuuhlö:
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MSAnalysoitavat yhdisteet:
01.11.2011Tulo.pvm.:
Hilkka Martinkauppi, Jaakko HeikkiläAnalysoija(t):

Analysointimenetelmä

Näytteet on kerätty Tenax-adsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen
termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden
vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla.

Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvi-
valenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta
kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden
vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina.

Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 1-40 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien
yhteispinta-alasta on selvitetty.

Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvi-
valenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat
tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä.

Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän
mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 9-59 % yhdisteestä
riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti 13-68 % yhdisteestä
riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein
myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia,
ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen,
ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 vrk:n passiiviselle näytteelle.
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Tulokset

Mi170950Näyte/keräin:
CK11-02585-1LIMS numero:
Pähkinärinteen koulu, VantaaMittauspaikka:
Kuraattorin huoneMittauskohde:
12.11.2011/jaakAnalysointipvm:
6,08 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
1 µg/m³3-Metyleeniheptaani**
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
0,6 µg/m³Bentseeni
0,5 µg/m³Etyylibentseeni
0,7 µg/m³Ksyleenit (p,m)
1 µg/m³Tolueeni
-TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET
2 µg/m³3-Kareeni
9 µg/m³a-Pineeni
-YKSIARVOISET ALKOHOLIT
3 µg/m³1-Butanoli
3 µg/m³2-Etyyli-1-heksanoli
2 µg/m³2-Metyyli-1-propanoli
0,5 µg/m³1-Pentanoli
-MONIARVOISET ALKOHOLIT
3 µg/m³1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
7 µg/m³2-Butoksietanoli
3 µg/m³2-(2-Etoksietoksi)etanoli
1 µg/m³1-Metoksi-2-propanoli
-KETONIT
1 µg/m³1)Asetoni
-ESTERIT JA LAKTONIT
0,8 µg/m³n-Butyyliasetaatti
-PIIYHDISTEET
10 µg/m³Dekametyylisyklopentasiloksaani
50 µg/m³HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

TVOC-alueen ulkopuolella1)
Pitoisuus suuntaa-antava, yhdiste läpäisee keräimen helposti

Tulosten tarkastelu
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Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina
ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden
aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia.

Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013
(FINAS-akkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman
kirjallisen luvan perusteella.

Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus

Hanna Hovi Jaakko Heikkilä
asiantuntija kemisti
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