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Tutkimuksen tarkoitus 

Sisäilmatutkimuksen avulla tarkistettiin Simonkallion koulun 3. kerroksen valittujen tilojen sisäil-
man mikrobipitoisuus.  

Analyysit 

Ilmanäytteiden avulla saadaan tietoa tilojen hetkellisestä sisäilman mikrobipitoisuudesta. Tutki-
mukset tehdään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyväksymän Asumisterveysohjeen 2003 ja 
Asumisterveysoppaan 2009 menetelmillä. Ilmanäytteet kerätään Andersen-keräimellä suoraan 
kasvatusalustoille. Sieni-itiöt määritetään 2 % mallasuuteagarilta ja bakteerit THG (tryptonihiiva-
uute)- agarilta. Ilmanäytteen mikrobipitoisuus ilmoitetaan pesäkkeitä muodostavina yksikköinä 
kuutiometrissä ilmaa pmy/m3 (= cfu/m3). Mikrobien ravintoalustat kasvatetaan +25 °C:ssa 7 -14 
vrk ja mikrobit tunnistetaan mikroskoopin avulla. 

Vertailuarvot 

Asumisterveysoppaan mikrobiologinen osuus ei sovellu sellaisenaan koulurakennuksille, koska 
kiinteistöjen koko, niiden käyttö sekä rakennus- ja talotekniset ratkaisut ovat erilaiset. Asuinnoille 
ja toimistotiloille asetettuja raja-arvoja voidaan kuitenkin käyttää apuna tulosten tulkinnassa. Kou-
lujen sisäilmatutkimusten tulokset tulkitaan ensisijaisesti Kansanterveyslaitoksen oppaan Koulu-
rakennusten kosteus- ja homevauriot, Meklin T. et al. Julkaisu C 9/2007 mukaisesti.  

Toimistotilojen sisäilmanäyte on talviaikana tavanomainen, jos sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on 
alle 50 pmy/m3 ja bakteeripitoisuus alle 600 pmy/m3. Lisäksi on huomioitava sienilajisto, ovatko 
lajit tavanomaisia. Sädesienten määrä yli 5 pmy/m3 luokitellaan poikkeavaksi tulokseksi. Salonen 
H. et al. Athmospheric Environment 2007, 41: 6797-6807.  

Asuinhuoneistossa talviaikana otettujen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos 
sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on alle 100 pmy/m3 ja bakteeripitoisuus alle 4500 pmy/m3. Lisäksi 
huomioidaan sienilajisto, ovatko lajit tavanomaisia. Sädesienten (= Streptomyces) pitoisuus yli 10 
pmy/m3 luokitellaan terveyshaitaksi. Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. 

Ilmanäytteet  

Näyte Tila Tulkinta 

1. Luokka 302, keskeltä Ei viitettä mikrobilähteestä 

2. Luokka 313, keskeltä Ei viitettä mikrobilähteestä 

3. Käytävä, luokan 302 kohdalta Ei viitettä mikrobilähteestä 

Ulkoilman lämpötila mittaushetkellä oli -13 oC. 
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Tulokset 

NäNäNäNäyyyytetetete    SieniSieniSieniSieni----itiöt pmy/mitiöt pmy/mitiöt pmy/mitiöt pmy/m3333    Bakteerit pmy/mBakteerit pmy/mBakteerit pmy/mBakteerit pmy/m3333    Tuloksen tulkintaTuloksen tulkintaTuloksen tulkintaTuloksen tulkinta    

1. Yhteensä < 2 Yhteensä 164 Ei viitettä mikrobiläh-
teestä 

luokka 302     

  

 

 

 

NäNäNäNäyyyytetetete    SieniSieniSieniSieni----itiöt pmy/mitiöt pmy/mitiöt pmy/mitiöt pmy/m3333    Bakteerit pmy/mBakteerit pmy/mBakteerit pmy/mBakteerit pmy/m3333    Tuloksen tulkintaTuloksen tulkintaTuloksen tulkintaTuloksen tulkinta    

2. Yhteensä < 2 Yhteensä 14 Ei viitettä mikrobiläh-
teestä 

luokka 313     

3. Yhteensä < 2 Yhteensä 7 Ei viitettä mikrobiläh-
teestä 

käytävä 300     

 määritysraja 2 pmy, < 2 pmy = ei kasvustoa 

Näytteet eivät sisältäneet elinkykyisiä sieni-itiöitä eivätkä sisäilmaongelmia aiheuttavia mikrobeja, 
kuten sädesieniä (= Streptomyces, aktinomykeetit). Tulokset ovat tavanomaiset. 

Tulosten arviointi 

Mikrobitulokset ovat vain yksi osa kiinteistöön liittyvää kokonaistutkimusta, jonka perusteella 
tehdään tarvittavat johtopäätökset. Mikrobien määrä vaihtelee olosuhteiden, vuoden ja vuorokau-
den ajankohtien mukaan, joten yksi näyte antaa tiedon tutkittavan tilan mikrobipitoisuudesta vain 
mittaushetkellä.  

Tavanomainen tulos ei täysin poista mikrobivaurion mahdollisuutta, koska sieni-itiöt eivät aina 
kulkeudu sisäilmaan rakenteista, vaikka niiden erittämät yhdisteet voivat aiheuttaa poikkeavaa ha-
jua tiloihin. Haju voi kulkeutua tiloihin ilmavirtojen mukana myös kauempana sijaitsevasta vauri-
osta.  

Tulosten merkitys mahdollisten sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu mikrobimäärän ja 
lajiston lisäksi tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta ja kuinka suuri vaurioitu-
nut pinta-ala on. 
 

 

 
---------------------------------- 

 
 

Kiratek OY vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukai-
sesti (KSE 1995). Laboratorio käyttää Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiä Asumisterveysoh-
jeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 mukaisia menetelmiä. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen 
standardin ISO/IEC 17025:2005 mukaisen arviointivaatimuksen vuoksi laboratorio on Elintarvike-
turvallisuusviraston (= Evira) hyväksyttyjen laboratorioiden listalla, kun yrityksen laatujärjestel-
män FINAS-arviointi on valmis. 
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