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1 TUTKIMUSKOHDE 

1.1 Yleistiedot 

Kohde 
Limingan nuorisotalo 
Alapääntie 5 
91900 Liminka 

Tilaaja  
Limingan kunta 
Antti Sangi  
antti.sangi@liminka.fi 

Tutkimuksen tekijä 
Aino Taitto 
puh. 050 440 9674 
aino.taitto@inspecta.com 

Tutkimusajankohta 
19.2.2015 

1.2 Lähtötiedot 

Tutkimuskohde on nuorisotalo, joka on osin 2-kerroksinen hirsirakennus arviolta 1900-luvun alku-
puolelta. Kohteessa on pääosin ryömintätilainen alapohja, lukuun ottamatta salin maanvaraista te-
räsbetonilaattaa, joka on valettu 1980-luvulla. 

Tutkimuskohteena olevat tilat ovat Limingan nuorisotalon henkilökunnan ja käyttäjien toimisto- ja 
kerhotiloja. Kohteen yhdellä työntekijällä on ilmennyt sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. 

Kohteessa on koneellinen ilmanpoistojärjestelmä. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat ulkoseinissä. 

Tutkimuskohteesta oli käytettävissä pohjapiirustus ja talvella 2014 valmistunut korjaustarvearvion 
esiselvitysraportti (Inspecta, hanke nro 8572/2014). 

1.3 Tutkimustehtävä ja tavoite 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sisäilman laatua heikentävien ja mahdollisesti terveydelle 
haitallisten mikrobien määrä ja laatu tutkittavissa tiloissa. Samalla tiloja tarkasteltiin aistinvaraisesti 
mahdollisten ongelmakohtien havaitsemiseksi.   

1.4 Tutkimukset ja tutkimusmenetelmät 

Kohteesta otettiin yhteensä 4 kpl ilmanäytteitä Andersen-6-vaihekeräimillä (näytteenottoaika 15 
min) torstaina aamupäivällä 19.2.2015 sisäilman mikrobimäärän ja -lajiston selvittämiseksi. Tiloissa 
ei ollut toimintaa mittauspäivänä. Tilojen ovet suljettiin sisäilmanäytteenoton ajaksi. 

Mikrobinäytteet kasvatettiin ja tutkittiin KiraLab mikrobilaboratoriossa (FINAS-akkreditointipalvelun 
akkreditoima testauslaboratorio T270, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025) Eviran hy-
väksymiä menetelmiä käyttäen. Tarkemmat menetelmätiedot ja vertailuarvot on esitetty liitteessä 2. 
Näytteenottokohdat ja tulosten johtopäätökset on kirjattu tilakohtaisesti raportin liitteessä 1 oleviin 
pohjakuviin. 

  
Kuva 1. IN1 Sali, huvitilaisuudet Kuva 2.  IN2 Kerhotila/kokoushuone 
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Kuva 3. IN3 Kerhotila  Kuva 4. IN4 Yläkerta, tsto 
  

2 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

2.1 Sisäilman mikrobianalyysi 

Sisäilmanäytteiden tulokset olivat tavanomaisia salista otettua näytettä lukuun ottamatta. 
 

Taulukko 1. Sisäilmanäytteiden mikrobianalyysin tulokset (ks. liite 2). 

Näyte Tila Aika Tulosten tarkastelu Tulkinta 
IN1 Sali, huvitilai-

suudet 
9:30 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset 

toimistotilojen raja-arvoihin nähden. 
Indikaattorimikrobeja. 

Viite mikrobiläh-
teestä 

IN2 Kerhotila/  
kokoushuone 

10:00 
Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset 
toimistotilojen raja-arvoihin nähden. 
Lajisto tavanomainen. 

Tavanomainen 

IN3 Kerhotila 10:40 Tavanomainen 
IN4 Yläkerta, tsto 11:15 Tavanomainen 

 
Kerhohuoneiden ja toimistotilan sisäilmanäytteiden tulokset olivat tavanomaiset. Mikrobien luku-
määrät olivat vähäiset ja lajisto tavanomainen. Ilmanäyte 1 (sali, huvitilaisuudet) otetun näytteen tu-
los viittaa mikrobilähteeseen siinä esiintyneiden indikaattorimikrobien osalta. Indikaattorimikrobeilla 
viitataan kosteusvaurioon. Satunnaisten kosteusvaurioon viittaavien mikrobien esiintyminen sisäil-
massa on kuitenkin normaalia.  

2.2 Aistinvaraiset havainnot 

Tilojen sisäilmassa ei mittausten yhteydessä ollut aistinvaraisesti  havaittavissa mikrobiperäisiä ha-
juja. Yleisesti rakennuksessa oli vanhalle rakennukselle ominaista hajua, joka viittaa usein luon-
nonmateriaalien käyttöön eristeinä (esim. olki, sahanpuru).  

1. kerroksessa oli paikoin havaittavissa ilmavirtausta seinän ja lattian liittymissä. Salin ja keittiön 
väliseinässä havaittiin aukko, josta tuli voimakkaasti viileää ilmaa sisätilaan (Kuva 5). Salissa ei ha-
vaittu poikkeavaa hajua. Salin poistoilmakanavien pääte-elimissä oli runsaasti pölyä (Kuva 6) ja  
huoneen siivoustaso oli osittain heikko. Tilojen siivouskäytännöt eivät olleet tiedossa, joten voi olla, 
että tilaa ei ollut siivottu lähipäivinä. Salin lattiamateriaalin saumakohdat rakoilivat useasta kohtaa, 
mikä voi viitata alapohjarakenteen kosteuteen tai lattiamateriaalin luonnolliseen elämiseen (Kuva 
7). 

Toinen 1. kerroksen kerhotiloista oli maalattu vastikään, mikä hankaloitti aistinvaraisten havaintojen 
tekemistä. Toisen kerhotilan/kokoushuoneen tiloissa oli tutkimushetkellä runsaasti tavaraa ja sii-
voustaso oli osittain heikko. Lattian ja seinän liittymästä havaittiin ilmavuotoa. Korjaustarveselvitys-
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raportissa oli havaittu uunin ja lattian raosta mikrobiperäistä hajua, jota ei havaittu tämän tutkimuk-
sen yhteydessä. Mikrobeihin viittaavat hajut esiintyvät olosuhteiden vaikutuksesta epäsäännöllises-
ti. 

2. kerroksen toimistotilan käyttäjällä oli ilmennyt oireita. Tutkimushetkellä huoneesta ei havaittu 
poikkeavia hajuja. Toimistotilasta on havaittu epätiiveyskohta ulko- ja väliseinästä (Inspecta, hanke 
nro 8572/2014). 

                   
Kuva 5. Salin ja keittiön väliseinän aukko. Kuva 6.  Pölyinen IV-kanavan pääte-elin. 
 

 
Kuva 7 . Salin lattiamateriaalin saumojen rakoilu. 

3 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sisäilmamittauksen tulokset olivat tavanomaiset, lukuun ottamatta salista otettua näytettä, jossa 
esiintyi vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Havaitut mikrobit eivät ole kuiten-
kaan tyypillisiä sisäilmaongelmaa tai poikkeavaa hajua aiheuttavia mikrobeja. Tulosten perusteella 
tilojen käytölle ei ole estettä. 

Korjaustarvearvion esiselvityksen mukaan havaittiin, että sisäilman laatua voivat heikentää ryömin-
tätilan maapohjan päälle kerääntyneet kosteus- ja mikrobivaurioituneet orgaaniset materiaalit. Mik-
robi-itiöt ja aineenvaihduntatuotteet voivat kulkeutua epätiiveyskohdista sisäilmaan.  
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Kosteusvaurioita voi esiselvityksen mukaan olla myös ullakkotiloista. Salin kohdan yläpohjaraken-
teista oli havaittu kosteusjälkiä erityisesti ikkunarakenteissa. Lisäksi ullakkotilan tuulettumisessa oli 
havaittu puutteita. Ullakkotiloista on ilmayhteys 2. kerroksen sisätiloihin tiivistämättömän oven kaut-
ta ja näin ollen yhteys myös yläkerran toimistotiloihin.  

Keittiön ja salin väliseinän aukon kautta havaittiin tulevan voimakasta ilmavirtausta. Aukon suojale-
vy oli rikki, joka mahdollisti voimakkaan ilmavirtauksen. Virtauksen tulolähdettä ei tarkastettu. 

Mittausmenetelmä ei huomioi mahdollisia rakenteellisista ilmavuotokohdista tulevia kaasumaisia 
yhdisteitä, mutta ainakaan aistinvaraisen tarkastuksen yhteydessä tilojen sisäilmassa ei havaittu 
mikrobeihin viittaavia hajuja.  

Ennen mahdollisia korjauksia tilojen sisäilman laatua voidaan tarvittaessa kohentaa siivousta te-
hostamalla. Osassa tiloja oli runsaasti irtaimistoa, mikä voi vaikeuttaa tilojen siivousta ja kerryttää 
tiloihin vanhaa pölyä ja sisäilman epäpuhtauksia. 

Tilojen olosuhteet tulee tarvittaessa tarkastaa uudelleen tilojen korjausten valmistuttua. Tämä edel-
lyttää riittävää varoaikaa (n. 2-6 kk korjauksista riippuen), perusteellista remonttisiivousta ja useita 
säännöllisiä viikkosiivouksia tämän jälkeen. Mahdolliset seurantanäytteet tulee ottaa talviaikana, 
kun lumi on maassa. On huomioitava, että korjaustöiden jälkeen osa mahdollisesti aiemmin herkis-
tyneistä työntekijöistä voi saada korjatuissakin tiloissa oleskellessaan vaihtelevissa määrin oireita, 
joita ei voida kokonaan poistaa.  

4 TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Rakennukseen kohdistuvat toimenpide-ehdotukset ovat esitetty korjaustarpeen esiselvitysraportis-
sa (Inspecta, hanke nro 8572/2014). 

Ennen mahdollisen remontin ajankohtaistumista tilojen sisäilman laatua voidaan kohentaa tehos-
tamalla siivousta. Myös Ilmanvaihtokanavat ja pääte-elimet suositellaan puhdistettavaksi. 

Rakenteet tulee tiivistää siten, ettei rakenteiden kautta pääse epäpuhtauksia sisäilmaan. Salin sei-
näaukon levyrakenne suositellaan korjattavaksi.  

2. kerroksen toimistotiloissa voidaan käyttää sisäilmapuhdistinta. Voi kuitenkin olla, että sisäilma-
puhdistimesta saatava hyöty on vähäinen. Ullakkotilan ovi suositellaan tiivistettäväksi mahdollisten 
ilmavirtauksien estämiseksi sisäilmaan. 

Mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutosia, suositellaan tilanteen arvioimista uudelleen tai 
korjaustoimenpiteiden aikaistamista. 
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Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty 

Sisäilman mikrobianalyysi  
MIK4680/15 
Inspecta KiraLab, 4.3.2015 

Limingan kunta  
Antti Sangi 
Kauppakatu 4 
91900 Liminka 
 

 
Kohde: Limingan nuorisotalo, Alapääntie 5, 91900 Liminka.  

Hanke 9052. 
Näytteenottaja: Aino Taitto, Inspecta Oy 
Näytteenottopäivä: 19.2.2015 
Vastaanottopäivämäärä: 19.2.2015 

 

Analyysit 
Andersen-6-vaihe-keräimellä kerätyt ilmanäytteet tutkitaan akkreditoidusti, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeistusten (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2009) mukaisella viljelymene-
telmällä. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar; bakteerit: tryp-
toni-hiivauute-glukoosiagar] pidetään +25 °C:ssa 7 – 14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesä-
keulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan 
muodossa pmy/m3 (cfu/m3), joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä kuutiometrissä ilmaa. 
Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 

Ilmanäytteet  

Näyte Tila Aika Tulosten tarkastelu Tulkinta 
1. Sali, ”huvitilai-

suudet” 
9:30 Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset 

toimistotilojen raja-arvoihin nähden. 
Indikaattorimikrobeja. 

Viite mikrobiläh-
teestä 

2. Kerhotila/  
kokoushuone 

10:00 
Sieni-itiö- ja bakteeripitoisuudet alhaiset 
toimistotilojen raja-arvoihin nähden. 
Lajisto tavanomainen. 

Tavanomainen 

3. Kerhotila 10:40 Tavanomainen 
4. Yläkerta, tsto 11:15 Tavanomainen 

Indikaattorimikrobi = kosteusvaurioon viittaava mikrobi 

Satunnaisten kosteusvaurioon viittaavien mikrobien esiintyminen sisäilmassa on normaalia. Tulos 
kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta eikä tavanomainen tulos täysin poissulje mahdollista sisäil-
maongelman aiheuttajaa. Mikrobilähde ei välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa. 

Näytelähetteen esitiedot: Ulkoilman lämpötila mittauspäivänä oli 3 °C ja sää pilvinen. Kohteessa on 
koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
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Tulokset 

Näyte Sieni-itiöt pmy/m3  

2 % Mallasuuteagar 

Sieni-itiöt pmy/m3  

DG18-agar 

Bakteerit pmy/m3  

THG-agar 

1 Yhteensä 7 

Geomyces* 5 

Penicillium 2 

 

Yhteensä 7 

A. restricti* 7 

 

Yhteensä 5 

 

2 Yhteensä 15 

Penicillium 9 

hiivat 2 

steriilit sienet 2 

muut sienet 2 

 

Yhteensä 2 

Penicillium 2 

 

Yhteensä 26 

 

3 Yhteensä 2 

Cladosporium 2 

 

Yhteensä 10 

Cladosporium 5 

steriilit sienet 5 

 

Yhteensä 28 

 

4 Yhteensä 4 

Cladosporium 2 

Penicillium 2 

 

Yhteensä 9 

Aspergillus 2 

Penicillium 7 

 

Yhteensä 28 

 

  

määritysraja 2 pmy/m3, A. = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi 
 

 

---------------------------------- 
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LIITE: Sisäilman mikrobianalyysit ja niiden tulkint a 

1. YLEISTÄ 
Sisäilmamittaukset ovat luotettavimmillaan talviaikana, jolloin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat vä-
häisiä. Sulan maan aikana sisäilman mikrobipitoisuuksia voidaan arvioida suuntaa-antavasti ul-
koilmanäytteen avulla. Sisäilman mikrobimäärään ja -lajistoon vaikuttavat myös kiinteistön käyttö ja 
sijainti (esim. polttopuut, vihannekset, multa, huonekasvit). Näytteessä voi esiintyä satunnaisia kos-
teusvaurioon viittaavia mikrobeja ilman sisäilmaongelmaa tai rakenteiden vauriota, mutta Chaeto-
mium, Stachybotrys- ja Fusarium-itiöiden esiintyminen luokitellaan kuitenkin aina poikkeavaksi ha-
vainnoksi.  

Mikrobitulokset ovat yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja johtopäätöksiin tarvittavaa ai-
neistoa. Tavanomainen tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tiloissa havaitaan poik-
keavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua voivat 
heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät yhdisteet, 
mineraalivillakuidut, mikrobit ja niiden erittämät toksiinit. 

2. VERTAILUARVOT JA MIKROBILAJISTO 
Mikrobitulosten tulkinnassa käytettävät viitearvot eivät ole terveysperusteisia eikä tuloksia voi suo-
raan arvioida suhteessa terveyshaittaan. Epätavanomainen mikrobimäärä tai -lajisto voi kuitenkin 
toisinaan heikentää sisäilman laatua. Tulosten tulkinnassa huomioidaan mikrobimäärä ja -lajisto. 

 

Taulukko 1. Sisäilman vertailuarvot [Salonen H. et al. (2007), Sosiaali- ja terveysministeriö (2003), 
Työterveyslaitos (2011)]. 

Talviajan1) vertailuarvot Asuinhuoneistot Toimistotilat 

Sieni-itiöt, kokonaismäärä 100 pmy/m3 50 pmy/m3 #) 

Bakteerit, kokonaismäärä 4500 pmy/m3 600 pmy/m3 #) 

Aktinobakteerit (=Streptomyces, sädesienet) 10 pmy/m3 5 pmy/m3 
1) Sulan maan aikana tulosta verrataan ulkoilmanäytteeseen. #) Myös yli 15 pmy/m3 sieni-itiöpitoisuus ja yli 300 pmy/m3 bak-
teeripitoisuus voivat vaatia lisätutkimuksia, jos muiden tekijöiden perusteella niihin on aihetta. 

 

Taulukko 2. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion 
listaus, 2008). 

Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti 
toksiineja tuottavia mikrobeja 

Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, 
Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit 
(Streptomyces) 

Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja A. restricti, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Scopula-
riopsis, Phoma, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia 

Merkitys avoin Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chry-
sonilia, Mucor, Rhizopus, punaiset hiivat 

Tavanomaisia mikrobeja Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicilli-
um, hiivat, steriilit sienet, muut sienet 

A= Aspergillus 

Asumisterveysoppaan mikrobiologinen osuus ei sovellu sellaisenaan koulurakennuksille, koska 
kiinteistöjen koko, niiden käyttö sekä rakennus- ja talotekniset ratkaisut ovat erilaiset. Kouluraken-
nuksia koskevat tulokset tulkitaan Kansanterveyslaitoksen oppaan Koulurakennusten kosteus- ja 
homevauriot (Meklin T. et al., 2008) mukaisesti sekä soveltaen toimisto- ja asuintilojen viitearvoja.  
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