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1 Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää toimenpiteet, joiden toteuttamisen myötä tilojen käyt-
täminen on mahdollista lukuvuoden 2020-2021 ajan. Tutkimukset toteutettiin rakenteita rik-
komattomin menetelmin. Tutkimuksessa tehtiin aistinvaraista arviointia, mitattiin sisäilman 
lämpötilaa, hiilidioksidia ja suhteellista kosteutta, seurattiin rakennuksen painesuhteita sekä 
määritettiin teollisten mineraalikuitujen pitoisuuksia. 
 
Mittaustulokset olivat pääosin tavoitetasolla. Rakennus oli kuitenkin yleisen tavoitteen vastai-
sesti ajoittain lievästi ylipaineinen. Koska rakennusta on tarkoitus käyttää ainoastaan yhden 
lukuvuoden ajan, ei rakennuksen ylipaineisuudesta ole käytännössä haittaa. Ylipaineisuudella 
varmistetaan, ettei rakenteista pääse merkittäviä määriä epäpuhtauksia sisäilmaan.  
 
Ilmanvaihto on hiilidioksidimittausten perusteella riittävällä tasolla. Sisäilman lämpötilat olivat 
pääosin tavoitetasolla ja suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. Tiloissa ei todettu 
teollisia mineraalikuituja. 

 
Tehtyjen tutkimusten perusteella suositellaan seuraavia toimenpiteitä: 

• Ilmanvaihtoa on suositeltavaa pitää ulkoilmaan nähden ylipaineisena, jolla varmiste-
taan, ettei rakenteiden kautta kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. 
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2 Yleistiedot 
Tutkimuskohde 
Sirkkalan koulu 
Rakennus 2 
Sirkkalankatu 20 
20700 Turku 
 
Johanna Kaipia 
sisäilma-asiantuntija 
p. 040 489 4574 
johanna.kaipia@turku.fi 
 
Turun kaupunki 
Tilapalvelukeskus 
Linnankatu 90 E, 2. krs 
 
Tutkimusten vastuuhenkilö 
Timo Murtoniemi 
johtava asiantuntija, FT 
Rakennusterveysasiantuntija C-21552-26-15 
 
Sirate Group Oy 
Kutterintie 5, 20900 Turku 
timo.murtoniemi@sirategroup.fi 
p. 046 850 5088 
 
Tutkimushenkilöt  
Timo Murtoniemi, Suvi Kajanen, Sirate Group Oy 
 
Laboratoriot  

• Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö (kuidut) 

Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää toimenpiteet, joiden toteuttamisen myötä tilojen käyt-
täminen on mahdollista lukuvuoden 2020-2021 ajan. Tutkimukset toteutettiin rakenteita rik-
komattomin menetelmin. 
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3 Taustatiedot 
3.1 Perustiedot 

Sirkkalan koulu koostuu viidestä erillisestä rakennuksesta sekä siirrettävästä tilaelementtira-
kennuksesta (kuva 1). Tässä raportissa esitetään tulokset rakennuksessa 2 tehdyistä mittauk-
sista. 

 

Kuva 1. Sirkkalan koulu muodostuu viidestä erillisestä rakennuksesta sekä tilaelementtiraken-
nuksesta. Tässä raportissa esitetään mittaustulokset rakennuksesta 2. 

 

Tutkittavan rakennuksen pinta-ala on n. 300 m2 ja tilavuus 1400 m3. Rakennus on valmistunut 
vuonna 1920.  Rakennus on hirsirunkoinen, jossa on luonnonkivisokkeli. Alapohja on pääosin 
ryömintätilainen. Välipohjat ja yläpohja ovat puurakenteisia. Vesikatteena on pelti. Raken-
nuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. 

3.2 Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt selvitykset 

Rakennuksessa on tehty peruskorjaus vuonna 1994. 

1 2 

3 

4 

5 

tilaelementti 
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3.3 Käytössä olleet asiakirjat 

• Pohjakuvat 
• Tilaajalta saadut suulliset tiedot 

3.4 Havainnot arviointikäynnillä 

Kohteessa tehtiin arviointikäynti 19.5.2020. Arviointikäyntiin osallistuivat kiinteistönhoitaja 
Risto Åkerman sekä Timo Murtoniemi (Sirate Group). Arviointikäynti suoritettiin pistokoeluon-
teisesti tilojen kuntoa aistinvaraisesti arvioiden.  
 
Lähtötietojen mukaan pohjakuvaan merkityissä luokissa 101 ja 105 on esiintynyt sisäilman laa-
tuun liittyviä puutteita (ovinumeroiden mukaan tila 101 = 102 ja 105 = 103). Tässä raportissa 
käytetään pohjakuvissa olevaa numerointia. Arviointikäynnillä kyseisissä tiloissa ei todettu 
poikkeavia hajuja. Luokassa 101 oli ilmanpuhdistin. 
 
Rakennuksen alla on ryömintätila, joka on osittain rinteessä, eikä tilaa päässyt kokonaan tar-
kastamaan. Matalan ryömintätilan osalla tuuletus on vähäistä. Ryömintätilan puurakenteet 
ovat aistinvaraisesti hyväkuntoisia. Ryömintätilan pohjalla on kuitenkin paikoin orgaanista ma-
teriaalia (kuva 2). Alapohjan mineraalivillaisissa lämmöneristeissä on tummentumia, mikä viit-
taa alapohjan ilmavuotoihin (kuva 3). 
 

  
Kuva 2. Ryömintätilan pohjalla on orgaanista ma-
teriaalia.  

Kuva 3. Alapohjan lämmöneristeissä on merk-
kejä ilmavuodoista.  
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4 Tutkimusmenetelmät 

4.1 Painesuhteet 

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suo-
ritettiin paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli. Mittauksissa käytettiin jat-
kuvatoimisia paine-eroantureita (Series MS Magnesense, Dwyer, mittausalue ± 50 Pa, mittaus-
tarkkuus ±1 %) ja tulokset tallennettiin 5 minuutin välein (Tinytag, Gemini). Mittausten aikana 
ilmanvaihtojärjestelmä oli tavanomaisessa käyttöasennossaan, ja ikkunat sekä ovet olivat 
kiinni. Painesuhteita seurattiin tiloissa 101 ja 105 sisäilman ja ulkoilman välillä. 
 
Painesuhteiden ohjearvot 
Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan nähden 
alipaineiseksi. Rakennuksen alipaine ulkoilmaan nähden ei saa olla yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa 
ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta (D2 Suomen rakentamis-
määräyskokoelma 2010). Jos rakennuksen alipaineisuus on yli 15 Pa, tulee sen syy selvittää ja 
ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa (Asumisterveysasetuksen sovellusohje, 
Valvira 2016). 
 
Rakennuksen ali/ylipaineisuus vaikuttaa mm. vuotoilmavirran suuntaan ja huoneilman kosteu-
den tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden 
ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainot-
taa. Hetkellinen ylipaineisuus on mahdollista tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta 
johtuen, eikä vaadi korjaustoimenpiteitä. Jos alipaineisuus on yli 15 Pa, niin alipaineisuuden 
syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. Tällä vähenne-
tään vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia. Rakennuksen geomet-
ria tai tuuliolosuhteet voivat myös aiheuttaa alipaineisuutta, jota voi olla vaikea korjata. (Asu-
misterveysasetuksen soveltamisohje, 2016, Valvira) 

4.2 Sisäilmaolosuhteet 

Tiloissa 101 ja 105 tehtiin sisäilman olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi) 
seurantaa jatkuvatoimisilla loggereilla (IOTSU® L2 AQ05, mittaustarkkuus: LT ± 0,5 oC, RH ± 2%, 
CO2 ± 30 ppm + 3% lukemasta). Mittaustulokset tallentuivat reaaliaikaisesti 2,5 minuutin välein 
pilvipalvelimelle.  
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Sisäilman lämpötila 
Asumisterveysasetuksessa annetaan taulukon 1 mukaiset toimenpiderajat riippuen rakennuk-
sen käyttötarkoituksesta. Huoneilman lämpötilalle on omat toimenpiderajat lämmityskaudelle 
ja lämmityskauden ulkopuoliselle ajanjaksolle. 
 
Taulukko 1. Sisäilman lämpötilojen toimenpiderajat (Asumisterveysasetus 545/2015). 

Tilan käyttötarkoitus Toimenpideraja 
Asunnot 
Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 18 °C … + 26 °C 
Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 18 °C … + 32 °C 
Palvelutalot, vanhainkodit, lasten päivähoitopaikat, oppilaitokset ja vastaavat tilat 
Huoneilman lämpötila lämmityskaudella + 20 °C … + 26 °C 
Lasten päivähoitopaikat, oppilaitokset ja muut vastaavat tilat 
Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 20 °C … + 32 °C 
Palvelutalot, vanhainkodit ja muut vastaavat tilat 
Huoneilman lämpötila lämmityskauden ulkopuolella + 20 °C … + 30 °C 

 
Sisäilman kosteus 
Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, lait-
teissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä (Asumisterveysasetus 545/2015). 
 
Huoneilman suhteellinen kosteus tulisi olla välillä 20 - 60 %, joskaan sen saavuttaminen ei ole 
aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä. Näistä arvoista poikkeamista ei voida pi-
tää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät (Asumisterveys-
ohje, 2003). 

 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuus 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 
ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (Asumisterveysasetus 545/2015). Ulkoil-
man hiilidioksidipitoisuus on n. 400 ppm. 
 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan pitää ihmisistä peräisin olevien epäpuhtauksien esiin-
tymisen indikaattorina ja sen perusteella voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä tilojen 
käyttöön nähden. Tilanteissa, joissa ilmanvaihto on todettu tämän asetuksen mukaiseksi, 
mutta ilmanvaihto on riittämätön suhteessa tilojen epätavanomaiseen käyttöön, on terveys-
haitan ehkäisemiseksi ensisijaisesti tehtävä muutoksia tilojen käyttötapaan. Hiilidioksidi itses-
sään ei aiheuta kyseisissä pitoisuuksissa terveyshaittaa. (Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohje, Valvira 2016). 
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Sisäilmastoluokitus 2018 mukaiset tavoitearvot sisäilman hiilidioksidipitoislisälle* ovat: 
• <350 ppm; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 
• <550 ppm; luokka S2, hyvä sisäilmasto 
• <800 ppm; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto 

 
*suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus 
 
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus mukaan lukien Sisäilmaluokituksen 2018 mukaiset tavoitear-
vot sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle ovat: 

• 750 ppm, luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 
• 950 ppm, luokka S2, hyvä sisäilmasto 
• 1200 ppm, luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto 

 
Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun 
ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä 
terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen 
lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.  

4.3 Teolliset mineraalikuidut 

Teollisten mineraalikuitujen määrää sisäilmassa arvioitiin geeliteippinäytteiden avulla tiloissa 
101 ja 105. Näytteet kerättiin huonepinnoille asetetuille petrimaljoille kahden viikon aikana 
laskeutuneesta pölystä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla Turun yliopis-
ton aerobiologian laboratoriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivas-
tauksessa (liite 2). 
 
Teollisten mineraalikuitujen viitearvot 
Teollisten mineraalikutujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritettynä 
0,2 kuitua/cm². (Asumisterveysasetus, 2015). 
 
Teollisia mineraalikuituja ovat mm. keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut. Keraamisia kui-
tuja tavataan pääasiassa teollisuudessa (metalliteollisuus, energiantuotanto), joten niiden 
esiintyminen toimistoympäristössä on epätodennäköistä. Eristevillojen pääkäyttötarkoitus on 
lämmön tai äänen eristys. Kuidut ovat epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. Niitä valmiste-
taan keräyslasista (lasivilla), kiviaineksesta (vuorivilla eli kivivilla) ja kuonasta (kuonavilla). Vil-
latuotteet myydään levyinä, mattoina tai kouruina.  Eristevillakuitujen poistumisaika elimis-
töstä on muutamia viikkoja tai kuukausia; ne eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia ter-
veysvaikutuksia. Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne 
saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fe-
noliformaldehydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja. (Työterveyslaitos) 
 
Teollisten mineraalikuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteisto-
jen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akus-
tiikkalevyt huonetiloissa sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen 
kautta kulkevat ilmavuodot. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira) 
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5 Sisäilmamittausten tulokset 

5.1 Painesuhteet 

Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa ja ilman kulkusuuntia selvitettiin n. 2 viikon mittaisin paine-
eroseurannoin rakennuksen ulkovaipan yli. Mittausten mukaan rakennus on lähes nollapai-
neinen. Päivisin tilat ovat lievästi ylipaineisia (0-3 Pa), öisin taas alapaineisia (0-2 Pa) (kuva 4). 
Mittausjakson aikana tilan 105 paine-erossa on 25.-26.5.2020 välisenä aikana voimakasta vaih-
telua, mikä johtuu todennäköisesti paine-erolaitteiston hetkellisestä tukkeutumisesta. 
 

 
Kuva 4. Paine-eroseurannan tulokset 19.5.-2.6.2020 tilassa 101 (vihreä kuvaaja) ja 105 (sininen ku-
vaaja). Tilat ovat päivisin lievästi ylipaineisia ja öisin lievästi alipaineisia. Tilan 105 paine-erossa on 
25.-26.5.2020 välisenä aikana voimakasta vaihtelua, mikä johtuu todennäköisesti paine-erolaitteis-
tossa olevasta tukkeumasta. Yleinen tavoitetaso on esitetty vihreällä alueella. Viikonloput on esitetty 
punaisilla laatikoilla.  
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5.2 Sisäilmaolosuhteet 

Rakennuksen ilmanvaihto on hiilidioksidimittausten perusteella riittävällä tasolla. Sisäilman 
lämpötilat olivat pääosin tavoitetasolla ja suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. 
 
Sisäilman olosuhteita (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) mitattiin kah-
den viikon seurantana tiloissa 101 ja 105. Olosuhdemittausten aikana koulu oli normaalissa 
opetuskäytössä. Käyttäjiä pyydettiin täyttämään seurantajakson ajan mittauspöytäkirjaa, jolla 
selvitettiin henkilömäärää tutkittavissa tiloissa ja muita poikkeavia olosuhteita (ikkunatuuletus 
yms.) 
 
Käyttäjien täyttämän mittauspöytäkirjan mukaan luokassa 101 on ollut mittausten aikana päi-
visin 15 henkilöä. Luokasta 105 on vain kaksi merkintää: 19.5. klo 12.30-13.15, 27 henkilöä; 
26.5. koko päivän 0 henkilöä. Hiilidioksidipitoisuuksien perusteella luokassa 105 on ollut kou-
lupäivisin sunnilleen saman verran käyttäjiä (ks. kuva 8). 
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Lämpötila 
Sisäilman lämpötila oli mittausjakson alkupuolella ajoittain alle tavoitetason (alle 20 oC). Läm-
pötilat nousivat kuitenkin mittausjakson loppupuolella (kuva 5). Sisäilman lämpötilan nousu 
selittyy myös osittain ulkoilman lämpötilan nousulla (kuva 6).  
 

 
Kuva 5. Sisäilman lämpötila 19.5.-2.6.2020 luokissa 105 (vihreä kuvaaja) ja 101 (punainen kuvaaja). 
Mittausjakson alkupuolella lämpötilat olivat ajoittain alle tavoitetason. Tavoitetaso on esitetty vihre-
ällä alueella. Viikonloput on esitetty punaisilla laatikoilla. 

 
 

Kuva 6. Ulkoilman lämpötila 19.5.-2.6.2020 (Artukainen, Turku, tunnin keskiarvo, Ilmatieteenlaitos). 
Tavoitetaso on esitetty vihreällä alueella. 
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Sisäilman suhteellinen kosteus 
Sisäilman suhteelliset kosteudet vaihtelivat molemmissa tiloissa n. RH% 20-45, mikä on mit-
tausajankohtaan nähden tavanomaista (kuva 11). 
 

 
Kuva 7. Sisäilman suhteellinen kosteus 19.5.-2.6.2020 luokissa 105 (vihreä kuvaaja) ja 101 (punainen 
kuvaaja). Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli n. RH% 20-45, mikä on mittausajankohdalle tavan-
omaista. 
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Hiilidioksidipitoisuus 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet olivat mittausjaksolla alle toimenpiderajan. Luokassa 105 pi-
toisuudet olivat kuitenkin selvästi korkeampia kuin luokassa 101 (kuva 12). Lähtötietojen mu-
kaan luokassa 105 (64,5 m2) on ollut 27 henkilöä ja luokassa 101 (54 m2) 15 henkilöä, mikä 
selittää pitoisuuseron.   
 

 
Kuva 8. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus 19.5.-2.6.2020 luokissa 105 (vihreä kuvaaja) ja 101 (punainen 
kuvaaja). Luokan 105 pitoisuus nousi hetkellisesti yli 1000 ppm, jääden kuitenkin selvästi alle toimen-
piderajan (punainen katkoviiva). 26.5. luokassa 105 ei ollut käyttäjiä. Luokan 101 pitoisuus oli koko 
mittausjakson ajan matala (sisäilmastoluokka S1). Vihreällä alueella on merkitty sisäilmastoluokka S1, 
keltaisella S2, ja oranssilla S3.  

 
 

5.3 Teolliset mineraalikuidut 

Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa selvitettiin geeliteippinäytteillä 14 vrk ai-
kana huonepinnoille asetetuille maljoille laskeutuneesta pölystä tiloissa 101 ja 105. Näytteissä 
ei todettu teollisia mineraalikuituja. Tarkemmat mittaustulokset esitetty liitteessä 2. 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Sirkkalan koulu Rakennus 2  6853 
20900 Turku Sirkkalankatu 20 
Y-tunnus: 2496984-4 20700 Turku 14 / 15 

6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen sisäilmaolosuhteet siltä osin, että tiloja voi-
daan ennen peruskorjausta käyttää vielä yhden lukuvuoden ajan. Mittaustulokset olivat pää-
osin tavoitetasolla. Rakennus oli kuitenkin yleisen tavoitteen vastaisesti ajoittain lievästi yli-
paineinen. Koska rakennusta on tarkoitus käyttää ainoastaan yhden lukuvuoden ajan, ei ra-
kennuksen ylipaineisuudesta ole käytännössä haittaa. Sillä varmistetaan, ettei rakenteista 
pääse merkittäviä määriä epäpuhtauksia sisäilmaan.  
 
Ilmanvaihto on hiilidioksidimittausten perusteella riittävällä tasolla. Sisäilman lämpötilat olivat 
pääosin tavoitetasolla ja suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. Tiloissa ei todettu 
teollisia mineraalikuituja. 
 
Tehtyjen tutkimusten perusteella suositellaan seuraavia toimenpiteitä: 

• Ilmanvaihtoa on suositeltavaa pitää ulkoilmaan nähden ylipaineisena, jolla varmiste-
taan, ettei rakenteiden kautta kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. 
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TESTAUSSELOSTE: Teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly 14 vrk

Tilaaja: Sirate Group Oy

Kutterintie 5, 20900 Turku
Laskutus: sama, verkkolaskuna
Toimitusosoite: suvi.kajanen@sirategroup.fi

Sisältö: Laskeutuneen pölyn (14 vrk) teippinäytteitä 2 kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Sirkkalan koulu, Rakennus 2
Näytteenottaja: Suvi Kajanen
Näytteenottopvm: 2.6. - 16.6.2020, näytteet saapuneet 17.6.2020
Analyysi:
Menetelmä: Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (14 vrk)

Analyysipvm: 22.6.2020
Analysoija(t):

Näytekoodi Mittauskohde Tulos Huom.
           (labtunniste) Mittauskohde  kpl/cm² (havaintoraja) huom no

K3  (BM215) h 105 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan
K4  (BM216) h 101 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan

Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys
Tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valvira, 2016). Tulkinnassa ei
ole huomioitu näytteenottoon liittyviä virhelähteitä.

Tulosten tulkinta
Kaikkien näytteiden kuitupitoisuudet alittivat toimenpiderajan.

Tulokset:

Menetelmä on tarkoitettu mittaamaan pinnoille laskeutuneen pölyn kuitumäärää STM:n
asetuksen 23.4.2015/545, 19 § ja asetusta soveltavan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valvira, 2016) mukaisen toimenpiderajan ylittymisen arvioimiseksi.

Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan valomikroskoopin avulla kaikki yli 20 µm
kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden. Laskenta
suoritetaan kahden viikon laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville teollisten
mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006).

Sirkku Häkkilä
Tulosten tulkinta
ja esitystapa:

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM, asetus 23.4.2015/545, 19 § Hiukkasmaiset epäpuhtaudet).
Mainitun pitoisuuden ylittävät näytteet ilmoitetaan toimenpiderajan ylittäviksi. Näytekohtainen
havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan.
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Kirsi Mäkiranta
FM, projektitutkija

Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja
tuotekehitys. Teoksessa: FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005
loppuraportti. Teknologiaohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.

Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija,
projektitutkija

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Turussa,  24.6.2020

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm². Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen
kuin asuinympäristöjen olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat
esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai
rikkoutuneet akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen
kautta kulkevat ilmavuodot. (Valvira, 2016).

Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira
8/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 23.4.2015/545.
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
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