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Paikka Winellska skolan, rehtorinkanslia

Läsnäolijat Kristiina Koli, Winellska Skola rehtori, puheenjohtaja
Kari Kyytsönen, Rakennusmestari, sihteeri
Jussi Keskinen, Työsuojeluvaltuutettu
Kasperi Launis, Työsuojelupäällikkö
Tero Maukonen, huoltomies
Eeva Viitala, Suunnittelupäällikkö
Eija Maukonen, Puhtauspalvelu
Jenny Söderman, Vanhempien edustaja

1. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin

2. Tehdyt toimenpiteet

Suihkutilojen korjaustyö valmistumassa.
Valokate asennettu kattoikkunoiden suojaksi A-rakennuksessa.
Toinen paviljonki otetaan käyttöön 4.12.2017.
Kattovuodot korjattu.

3. Tulevat toimenpiteet

A-rakennukseen tehdään kuntotutkimus hankesuunnittelun yhteydessä.
Pedagoginen- ja hankesuunnittelu käynnissä.

4. Käyttäjän asiat

Muuttovalmistelut paviljonkiin käynnissä sekä väistötilojen purkutyöt aloitettu.
Luokka 34 jää koulun käyttöön syyslukukauden loppuun.
Musiikkiluokan korjauksen raportti liitetään muistioon.

5. Työsuojelun asiat

Oppilaiden vanhemmat tehneet 36 sisäilmailmoitusta.

6. Tilan ylläpitäjän asiat

B- ja C-rakennuksen kalusteiden puhdistustyö käynnissä.
IV-huollot tehty ja ilmanvaihto toimii.
Puhtauspalvelun henkilöstölle etsitään korvaavat tilat A-rakennuksesta.
Eri käyttäjiltä on tullut pyyntöjä ilmanvaihdon pysäyttämisestä heidän tarpeittensa vuoksi. Sovittiin että
pääsääntöisesti ilmanvaihtoa ei pysäytetä!

7. Tiedottaminen

Tiedottaminen tulee hoitaa seuraaville tahoille:
- Henkilökunta (Rehtorin kautta)
- Oppilaat sekä huoltajat (Helmen ja kotisivujen kautta)
- Muut sidosryhmä (sisäilmatyöryhmä, luottamushenkilöt, yms.) (tiedottaminen

tapauskohtaisesti)



- Media (tiedottaminen rehtorin tai ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen
johtajan sekä rakennuttamispäällikön kautta) (tiedottaminen tapauskohtaisesti)

Nämä muistiot tallennetaan liitteineen koulun kotisivuille. Rehtori ilmoittaa Helmen
kautta päivityksistä. Muistio lähetetään myös tiedoksi kunnan sisäilmatyöryhmälle.

8. Muut asiat

-

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous 30.1.2018 klo 9:00
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1 Työkohde

Winellskan koulu

Rakennuskohteessa on ajansaatossa ilmennyt sisäilmaongelmia. Ongelma kohdat
on paikallistettu tilaajan toimesta.
Musiikkiluokka, yhdyskäytävä ja opettajien toimistohuone siipi on ollut tässä
urakassa sisäilmakorjauksen kohteena.

2 Purku- ja rakennusaikainen pölynhallinnan toteutus

Suojauksien tavoitteena oli saada toteutettua työsuoritteet, niin ettei siitä aiheudu
haittaa työtä suorittavalle työntekijälle, rakennuksen muissa osissa työskenteleville
työntekijöille ja estää rakennuspölyn leviäminen muihin tiloihin sekä IV-laitteistoihin.
Kaikki purkutyöt suoritettiin alipaineistetussa tilassa ja tehosteena kohteessa
käytettiin myös ilmaa kierrättävää ilmanputsaria joka on varustettu hepa-suodatin
järjestelmällä.
Iv-kanavien päätelaitteet oli tulpattuna koko korjaustyön ajan, näin estettiin
rakennuspölyn ja mahdollisten mikrobien pääsy ilmanvaihtokanaviin.

3 Mikrobikasvustojen todentaminen rakenteissa

Purkutöiden yhteydessä kerättiin materiaalinäyteitä purettavista sekä
riskirakenteista. Näytteitä otettiin kaikista materiaalityypeistä (maalit, tasoitteet,
lämpöeristeet, alakattolevyt, ontelonlaatan valumajäljet jne). Näytteitä lähetettiin
laboratorioon kahdessa eri erässä. Raportit tutkituista materiaaleista löytyy tämän
selvityksen liitteistä.

Kaikki urakka-alueella olevat mikrobisaastuneet tai sisäilmaa heikentävät
materiaalit on purettu ja poistettu kohteesta. Rakenteet on purettu aina puhtaalle
pinnalle asti. Rakenteet on desinfioitu tarvittavassa laajuudessa.

4 Toimenpiteet toimistokäytävällä ja toimistohuoneissa

Toimistohuoneiden sekä käytävän alakatot purettiin, ontelolaattojen saumat ja
läpiviennit tiivistettiin Blowerproot Liquid Brush tiivistysmassalla ja Codex
butyylinauhalla. Samoin ulkoseinän ja ontelolaatan sekä ikkunakarmien ja
seinärakenteen rajapinnat tiivistettiin. Näin estettiin mahdollisten epäpuhtauksien
pääsy sisäilmaan rakenteiden rajapinnoista.
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Huoneisiin ja käytävälle asennettiin uusi alakattojärjestelmä 600*600, Quattro 20 A
Seinäpinnat pestiin ja huoltomaalattiin. Ikkunapenkit ja listoitukset uusittiin kaikissa
urakkaan kuuluvissa huoneissa.

Käytävän päädyssä sijaitseva varastohuone saneerattiin samalla tavoin.
Käytävällä olevan iv-laitteen läpiviennit tiivistettiin ja vanhat kosteusjäljet jyrsittiin
ontelolaatan pohjasta timanttijyrsimellä. Kaikki akustovillat ja niiden liimat poistettiin
puhtaalle pinnalle asti. Ontelolaatan pohja, saumat ja läpiviennit käsiteltiin
Blowerproof Liquid Brush tuotteella. Tiivistysnauhana käytettiin Codex BST75
butyylinauhaa joka on kaasu ja emussiotiivis.

Valaistus uusittiin urakan yhteydessä. Ledpanel Opal 36W. sno 4287954.
(jorvaksen Sähkö Oy) Iv.kanavien päätelaitteet/venttiilit uusittiin.
Huippuimurin toimita varmistettiin, kone pyörii.

5 Toimenpiteet yhdyskäytävällä

Käytävällä opettajien huoneen vastainen levyseinä purettiin asbestipurkuna.
Villaeristeet poistettiin ja olevat runkopuut käsiteltiin Boracol homeenestoaineella.
Seinä levytettiin erikoiskovalla kipsilevyllä (Gyproc GEK13) ja maalattiin sovittuun
sävyyn.Yksi oviaukko levytettiin umpeen ja väliin asennettiin Paroc mineraalivillalla.
Ympäröivät seinäpinnat pestiin ja huoltomaalattiin.

Lattiapinnoilta poistettiin olevat pinnat puhtaalle kiviainespinnalle asti. Ulkoseinien
ja lattian liitos tiivistettiin Blowerproofilla. Puhdas betonipinta primeroitiin, tasoitettiin
nopeasti kuivuvalla lattiatasoitteella. Tasoitteen liimat hiottiin ja käytävälle
asennettiin Tarkett iQ Optima matto. Sähkökeskusten ja puhelinjakamojen lattiat
saneerattiin samalla kertaa, samoilla menetelmillä.

Ikkunoiden listoitukset ja ikkunapenkit purettiin sekä karmien ja seinäpinnan välinen
eristevilloitus vaihdettiin. Seinäien ja karmien yhtymäkohta tiivistettiin Blowerproof
Liquid Brush järjestelmällä. (Tiivistysmassa + codex nauha)
Listoitukset uusittiin ja ikkunapenkki korjattiin.

Alakatto uusittiin kokonaisuudessaan. Alakattojärjestelmä 600*600, Quattro 20 A

Ulkoseinän vastainen ontelolaatan ja betonipalkin välinen sauma hiottiin puhtaalle
kiviainespinnalle samoin kuin ontelolaatan pohjassa olevat vanhat valumajäljet.
Betonipalkin, ontelolaatan ja seinäpinnana yhtymäkohta tiivistettiin tiivistysmassalla
ja tämän jälkeen vielä Blowerproot järjestelmällä (pohjamassa Blowerproof Liquid
Brush pensseli levityksellä, butyylinauha, ja blowerproof Liquid ruiskulevityksellä.)
Läpiviennit, halkeamat ja saumat ontelolaatassa tiivistettiin codex bst75 nauhalla ja
kohteeseen levitettiin Blowerproof Liquid Brush ruiskuttamalla.

Käytävän valaistus uusittiin. Ledpanel Opal 36W. sno 4287954. (jorvaksen Sähkö
Oy)
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Käytävälle uusittiin vesikiertopatteri remontin yhteydessä.

6 Toimenpiteet musiikkiluokassa

Musiikkiluokan katosta/ontelolaatan pohjasta poistettiin liimatut akustovillalevyt.
Rakennusliiman jäänteet hiottiin timattijyrsimellä puhtaalle kiviainespinnalle.
Koko katto-osuus käsiteltiin Blowerproof Liquid ruiskutettavalla tiivistysmassalla.
Läpiviennit, halkeamat ja ontelolaattojen saumat tiivistettiin  codex bst75 nauhalla
ennen ruiskutuskäsittelyä.

Luokan peräsinustalla yhtyy kattorakenne tiilirakenteiseen väliseinään. Purkutyön
yhteydessä poistettiin kattorakennekerrosten välistä aiemmin kastuneita
eristevilloja ja ilmatila putsattiin pölypuhtaaksi. Eristeet uusittiin spu-eristeiksi
(polyuretaani) ja tiivistettiin uretaanivaahdolla. Lämpö- ja ilmavuodot saatiin näin
hallintaan. Koko katto- ja seinärakenteen yhdyskohta tiivistettiin Bettonin Codex
BST75 butyylinauhalla joka on kaasu- ja emissiotiivis.Pintaan ruiskutettiin
Blowerproof Liquid massa.
Seinän yläosa levytettiin suoraksi väliseinärakenteella jossa on kertopuurunko ja
gyprocin gek13 kipsilevy. Levysaumat nauhoitettiin, tasoitettiin ja tiivisettiin akryl-
tiivistysmassalla. Pinta käsiteltiin maalaamalla.

Varastohuoneen käyntioven yläpuolinen vanerilevy jossa vanhoja kosteusjälkiä
vaihdettiin ja runko käsiteltiin homeenestoaineella. Boracol 100.

Luokan sivuseinät levytettiin suoriksi ontelolaatan pohjaan asti, näin poistettiin ns
pölyhylly tiiliverhoilun yläosasta. (kertopuurunko ja gyproc geg 13 kipsilevy).
Sivuseinustoille asennettiin akustoivat villalevykentät.  Parmitex Viva 30x600x1200,
valkoinen.
Kaikki seinäpinnat maalattiin, vanhat pinnat pestiin maalarinpesulla enne
maalausta.

Luokkaan rakennettiin uusi alakattojärjestelmä joka on laskettu noin 600mm
ontelolaatan pohjan alapuolelle.
Käytetty alakattojärjestelmä T20 Rockfon Tropic A 600x600x30, valkoinen.

Lattiapinnoilta poistettiin olevat pinnat puhtaalle kiviainespinnalle asti. Ulkoseinien
ja lattian liitos tiivistettiin Blowerproof Liquid Brush massalla ja codex
butyylinauhalla. Puhdas betonipinta primeroitiin, tasoitettiin nopeasti kuivuvalla
lattiatasoitteella. Tasoitteen liimat hiottiin ja asennettiin Tarkett iQ Optima matto.

Ikkunoiden listoitukset ja ikkunapenkit purettiin sekä karmien ja seinäpinnan välinen
eristevilloitus vaihdettiin.Ilma- ja lämpövuodot tukittiin uretaanivaahdolla sekä
seinäien ja karmien yhtymäkohta tiivistettiin Blowerproof Liquid Brush järjestelmällä.
Listoitukset uusittiin ja ikkunapenkki korjattiin.
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Ilmanvaihtokanavat siirrettiin urakan yhteydessä 1000mm irti seinästä ja
päätelaitteet uusittiin. Lämmityspatterit uusittiin. Valaistukseen ei muutoksia.

6 Toimenpiteet musiikkiluokan varastohuoneessa

Lattiapinnoilta poistettiin olevat pinnat puhtaalle kiviainespinnalle asti.
Ilmeisesti patterivuodon seurauksen oli lattiassa kosteusalue noin 0,6 neliömetrin
alueelle. Huoneessa on kaksoislaatta rakenne ja kosteus oli vain pintalaatassa.
Vuotoveden ja huoneilman epäpuhtauksien sekä mattoliiman johdosta oli betonin
pintaan syntynyt mikrobikasvusto joka todennettiin Osetum Oy,n tekemän
laboratoriotutkimuksen avulla.
Koko betonin kosteusalue sekä 300mm varoalue piikattiin pois. Betonilaattojen
välinen hiekka ja eristetila putsattiin puhtaalle kiviainespinnalle ja käsiteltiin
desinfiointiaineella.
Rakenteiden kuivaksi toteamisen jälkeen, kohta ennallistettiin.
Imuripuhdas betonipinta primeroitiin, tasoitettiin nopeasti kuivuvalla
lattiatasoitteella. Tasoitteen liimat hiottiin ja asennettiin Tarkett iQ Optima matto.

Ulkoseinien ja lattian liitos tiivistettiin Blowerproof Liquid Brush massalla ja codex
butyylinauhalla.

Varastohuoneen tiiliseinä ei ulottunut ontelolaatan pohjaan asti. Seinän ja katon
väliseen rakoon asennettiin XPS-levy ja tiivistettiin uretaanivaahdolla. Blowerproof
järjestelmällä vielä varmistettiin ilma- ja diffuusiovuodot tilojen välillä.

Alakatto purettiin kokonaisuudessaan. Vanhat kosteus jäljet ontelonpohjassa
jyrsittiin timanntijyrsimellä, puhtaalle kiviainespinnalle. Putkieristeissä havaittiin
vanhoja valumajälkiä. Eristeet vaihdettiin vaurioituneilta osin.
Ontelolaattojen saumat ja läpiviennit sekä ontelolaatan ja ulkoseinän yhtymäkohta
tiivistettiin Blowerproot Liquid Brush tiivistysmassalla ja butyylinauhalla.

Ikkunakarmien ja seinän välin lämpöeristeet vaihdettiin sekä lämpö- ja ilmavuodot
tiivistettiin uretaanivaahdolla.
Karmin liitos seinään tiivistettiin vielä codex butyylinauhalla ja Blowerproof Liquid
Brush tiivistysmassalla. Ikkunalistat uusittiin.

Alakatto uusittiin kokonaisuudessaan. Alakattojärjestelmä 600*600, Quattro 20 A
Ilmanvaihtoventtiili uusittiin.

7 Toimenpiteet remontin valmistuttua

Kohteessa suoritettiin saneeraustyön valmistuttua rakennustyön loppusiivous.
Kaikki pinnat nihkeäpyyhittiin ja yläpölyt poistettiin imurilla ja nihkeäpyyhinnällä.
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Analyysivastaus 2389117  
Materiaalinäyte, viljelyanalyysi (3 maljasarjaa) 
 
 

Tilaaja Europert-Team Oy, Jutta Immonen, Uudenmaantie 5, 03400 Vihti 

Tutkimuskohde Gesterbynkaari, Gesterbynkaari, Kirkkonummi 

Näytteenottaja Europert-Team Oy 
Jutta Immonen 
  
 

Näytteenottopäivä 30.6.2017 Analyysi alkoi 3.7.2017 

Vastaanotettu 3.7.2017 Analyysi valmistui 17.7.2017 

Viitteenne  

 

Laboratorio Ositum Oy, Kiilakiventie 1, 90250 OULU Puhelin +358 10 425 2600 

Yhteyshenkilö FM, mikrobiologi Matti Nummila  +358 44 537 9010 

Analysoija FM, mikrobiologi Matti Nummila 

 

Analysointimenetelmä 

Materiaalinäytteistä on määritetty seuraavat mikrobit: homeet, hiivat, sädesienet (aktinomykeetit) ja muut 
bakteerit. Näytteen viljely ja tulosten tulkinta tehtiin STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (osa IV, 
asumisterveysasetus § 20) mukaisesti. Tulos on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavina yksikköinä grammassa 
tutkittavaa materiaalia (cfu/g). Taulukossa esitetään määritysrajan ylittävät tulokset. 

 

  

Ositum Oy:n mikrobiologian laboratorion Oulun toimipiste on akkreditoitu testauslaboratorio T261 
(FINAS-akkreditointipalvelu, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa 
rakennusmateriaalien sekä sisä- ja ulkoilmanäytteiden (Andersen keräin) homeiden, hiivojen, 
bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuuden määrittämisen ja homeiden tunnistamisen. 
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Tulos Materiaalinäyte, viljelyanalyysi (3 maljasarjaa) 

 
Näytteet 1-5 

Näyte Selite Tulkinta 

1. MKM1. Alakatto levy, kosteusvaurio. Varasto 1 Tavanomaiset pitoisuudet. 

2. MKM2. Lattia: Matto- ja lattiatasoite. Varasto 2 Näytteen bakteeri- ja sienipitoisuudet ylittävät 
Asumisterveysasetuksen raja-arvot ja näytteessä 
todettiin kosteusvaurioindikaattoreita 
(aktinobakteerit eli sädesienet). 

3. MKM3. Seinä: Maali ja tasoite. Luokka (Musa) 3. Tavanomaiset pitoisuudet. 

4. MKM4. Katto: Tasoite ja ontelolaatan betoni Tavanomaiset pitoisuudet. 

5. MKM5. Katto: Yhdyskäytävä, valumajäljet ontelosta. Tavanomaiset pitoisuudet. 

 

Kasvatusalusta Analyysi Mikrobilajit  1.  2.  3.  4.  5. 

  Määritysraja 500 50 50 50 50 

THG Bakteerit Muut bakteerit 1000 1200000 150  °500 

  Bakteerit yhteensä 1000 1200000 150  °500 

 Aktinobakteerit Aktinomykeetit 
k
  t    

  Aktinobakteerit yhteensä 
k
  t    

2 % MEA Hiivat Muut hiivat 
u, s

  590000 50   

  Hiivat yhteensä  590000 50   

 Homeet Aspergillus versicolor 
k
   100   

  Cladosporium 
u, s, 1

   50   

  Aureobasidium pullulans  20000    

  Muut homeet      

  Penicillium 
u, s, 1

  15000    

  Steriilit 
u, 2

  5000    

  Homeet yhteensä  40000 150   

  Sieni-itiöt yhteensä  630000 200   

DG18 Hiivat Muut hiivat 
u, s

  4200    

  Hiivat yhteensä  4200    

 Homeet Aspergillus versicolor 
k
   50   

  Muut homeet      

  Penicillium 
u, s, 1

  10000    

  Homeet yhteensä  10000 50   

  Sieni-itiöt yhteensä  14000 50   

 
 

 Tyhjä ruutu tulostaulukossa tarkoittaa, ettei kyseistä mikrobia havaittu lainkaan. 
° Tulos on arvio kokonaispitoisuudesta, koska tarkkaa pesäkelukua ei ole voitu laskea mikrobien leviävän 

kasvutavan vuoksi. 
¹ mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja. 
² pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä. 
u 

ulkoilmassa yleisiä sienisukuja ja -ryhmiä. 
s 

sisäilmassa yleisiä sienisukuja ja -ryhmiä. 
t 

Todettu, mutta pitoisuutta ei kyetty määrittämään korkean kokonaisbakteeripitoisuuden seurauksena. 
k 

kosteusvaurioon viittaavia mikrobisukuja, -lajeja ja -ryhmiä. 
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OULU 18.7.2017 

Ositum Oy 

 

 

FM, mikrobiologi   

Matti Nummila  

 

Jakelu 1 kpl tilaaja 

 1 kpl Ositum Oy:n arkisto 

 

Analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Ositum Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. 

 

 
Viitearvot 

 
cfu/g (= (pmy/g) pesäkettä muodostavaa yksikköä/grammassa tutkittavaa materiaalia) 
 
Viitearvot soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole 
sellaista tuotantoon liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten 
tulkinnasta. 

 
Bakteerit vähintään 100 000 cfu/g 

 - Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän bakteerikasvustoa, kun näytteen 
bakteeripitoisuus on yli 100 000 cfu/g, mutta pelkästään tämän perusteella ei voida 
tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. 

- Pelkkä suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös näytteen likaisuudesta. 

Aktinomykeetit vähintään 3000 cfu/g 

 - Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän aktinomykeettikasvustoa, kun 
näytteen aktinomykeettipitoisuus on yli 3000 cfu/g.  

Sieni-itiöt vähintään 10 000 cfu/g 

(hiivat + homeet) - Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-
itiöpitoisuus on vähintään 10 000 cfu/g. 
 
Lisäksi seuraavat löydökset voivat viitata kosteusvaurioon: 

- Sienten kokonaispitoisuus 5000 - 10000 cfu/g ja lisäksi havaitaan kosteus- ja 
homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita 

- Sienipitoisuus > 5000 cfu/g ja lisäksi näytteen sienisuvusto on epätavallisen yksipuolinen 
(1-2 lajia/sukua) 

 Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen 
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. 

Maaperän 
kanssa 
kosketuksissa 
olevat rakenteet 

Maaperän kanssa kosketuksissa olevissa alapohjan ja ulkoseinän materiaaleissa voi esiintyä 
mikrobeja suurina pitoisuuksina. Tämä ei aina viittaa kosteusvaurion aiheuttamaan 
mikrobikasvuun. Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään toimenpiderajan 
ylityksenä vain, jos rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

Kosteusvaurio-
indikaattorit 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV. Ohje 8/2016. 

Vastuu Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia 
ehtoja. 
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Analyysivastaus 2397317  
Materiaalinäyte, viljelyanalyysi (3 maljasarjaa) 
 
 

Tilaaja Europert-Team Oy, Jutta Immonen, Uudenmaantie 5, 03400 Vihti 

Tutkimuskohde Gesterbyn kaari 2, Kirkkonummi 

Näytteenottaja Europert-Team Oy 
Jutta Immonen 
  
 

Näytteenottopäivä 10.7.2017 Analyysi alkoi 12.7.2017 

Vastaanotettu 11.7.2017 Analyysi valmistui 26.7.2017 

Viitteenne  
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Analysoija FM, mikrobiologi Matti Nummila 

 

Analysointimenetelmä 

Materiaalinäytteistä on määritetty seuraavat mikrobit: homeet, hiivat, sädesienet (aktinomykeetit) ja muut 
bakteerit. Näytteen viljely ja tulosten tulkinta tehtiin STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (osa IV, 
asumisterveysasetus § 20) mukaisesti. Tulos on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavina yksikköinä grammassa 
tutkittavaa materiaalia (cfu/g). Taulukossa esitetään määritysrajan ylittävät tulokset. 

 

  

Ositum Oy:n mikrobiologian laboratorion Oulun toimipiste on akkreditoitu testauslaboratorio T261 
(FINAS-akkreditointipalvelu, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa 
rakennusmateriaalien sekä sisä- ja ulkoilmanäytteiden (Andersen keräin) homeiden, hiivojen, 
bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuuden määrittämisen ja homeiden tunnistamisen. 
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Tulos Materiaalinäyte, viljelyanalyysi (3 maljasarjaa) 

 
Näytteet 1-6 

Näyte Selite Tulkinta 

1. MKM1. Lastulevyrakenne päätyseinä, 
musiikkiluokka. 

Tavanomaiset pitoisuudet. 

2. MKM2. Seinäkotelon eristevilla, musiikkiluokka Tavanomaiset pitoisuudet. 

3. MKM3. Kattoliitoksen eristetila, pahvi, 
musiikkiluokka. 

Tavanomaiset pitoisuudet. 

4. MKM4. Päätyseinän tasoite ja maali. Tavanomaiset pitoisuudet. 

5. MKM5. Kattorakenteen styrox päätyseinä, 
musiikkiluokka. 

Tavanomaiset pitoisuudet. 

6. MKM6. Käytävä IV-koneenvuoto, opejen käytävä. Näytteen bakteeri- ja sienipitoisuudet ylittävät 
asumisterveysasetuksen raja-arvot. 

 

Kasvatusalusta Analyysi Mikrobilajit  1.  2.  3.  4.  5.  6. 

  Määritysraja 50 500 50 50 500 500 

THG Bakteerit Muut bakteerit 2700 500 100   710000 

  Bakteerit yhteensä 2700 500 100   710000 

 Aktinobakteerit Aktinomykeetit 
k
       

  Aktinobakteerit yhteensä       

2 % MEA Hiivat Muut hiivat       

  Rhodotorula      19000 

  Hiivat yhteensä      19000 

 Homeet Aspergillus versicolor 
k
  500     

  Muut homeet    50   

  Penicillium 
u, s, 1

 3400 500  300 500 1500 

  Steriilit 
u, 2

  500    2900 

  Homeet yhteensä 3400 1500  350 500 4400 

  Sieni-itiöt yhteensä 3400 1500  350 500 23000 

DG18 Hiivat Muut hiivat       

  Rhodotorula      21000 

  Hiivat yhteensä      21000 

 Homeet Aspergillus ochraceus 
k
    100   

  Aspergillus versicolor 
k
    50 500  

  Muut homeet   50    

  Penicillium 
u, s, 1

 2500  300 1300 1000 2000 

  Steriilit 
u, 2

      5000 

  Homeet yhteensä 2500  350 1500 1500 7000 

  Sieni-itiöt yhteensä 2500  350 1500 1500 28000 

 
 
 
 
 

 Tyhjä ruutu tulostaulukossa tarkoittaa, ettei kyseistä mikrobia havaittu lainkaan. 
° Tulos on arvio kokonaispitoisuudesta, koska tarkkaa pesäkelukua ei ole voitu laskea mikrobien leviävän 

kasvutavan tai määrän vuoksi. 
¹ mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja. 
² pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä. 
u 

ulkoilmassa yleisiä sienisukuja ja -ryhmiä. 
s 

sisäilmassa yleisiä sienisukuja ja -ryhmiä. 
k 

kosteusvaurioon viittaavia mikrobisukuja, -lajeja ja -ryhmiä. 
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Analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Ositum Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viitearvot 

 
cfu/g (= (pmy/g) pesäkettä muodostavaa yksikköä/grammassa tutkittavaa materiaalia) 
 
Viitearvot soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole 
sellaista tuotantoon liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten 
tulkinnasta. 

 
Bakteerit vähintään 100 000 cfu/g 

 - Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän bakteerikasvustoa, kun näytteen 
bakteeripitoisuus on yli 100 000 cfu/g, mutta pelkästään tämän perusteella ei voida 
tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. 

- Pelkkä suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös näytteen likaisuudesta. 

Aktinomykeetit vähintään 3000 cfu/g 

 - Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän aktinomykeettikasvustoa, kun 
näytteen aktinomykeettipitoisuus on yli 3000 cfu/g.  

Sieni-itiöt vähintään 10 000 cfu/g 

(hiivat + homeet) - Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-
itiöpitoisuus on vähintään 10 000 cfu/g. 
 
Lisäksi seuraavat löydökset voivat viitata kosteusvaurioon: 

- Sienten kokonaispitoisuus 5000 - 10000 cfu/g ja lisäksi havaitaan kosteus- ja 
homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita 

- Sienipitoisuus > 5000 cfu/g ja lisäksi näytteen sienisuvusto on epätavallisen yksipuolinen 
(1-2 lajia/sukua) 

 Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen 
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. 

Maaperän 
kanssa 
kosketuksissa 
olevat rakenteet 

Maaperän kanssa kosketuksissa olevissa alapohjan ja ulkoseinän materiaaleissa voi esiintyä 
mikrobeja suurina pitoisuuksina. Tämä ei aina viittaa kosteusvaurion aiheuttamaan 
mikrobikasvuun. Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään toimenpiderajan 
ylityksenä vain, jos rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

Kosteusvaurio-
indikaattorit 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV. Ohje 8/2016. 

Vastuu Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia 
ehtoja. 

 
 




