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1. Tutkimuksen tarkoitus 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman VOC-pitoisuudet ilmanäytteenotolla tilaajan osoittamista tiloista. 

2. Tutkimusmenetelmät 

2.1 Suoritetut tutkimukset 
 

Tiloista otettiin 3 VOC-ilmanäytettä.  

Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:  

 Gilian LFS-113DC ilmanäytteen keräin 

 Kvartsivilla-Tenax TA-Carograph 5TD näyteputket 
 

VOC-näytteet on analysoitu Inspectan Kiwalabissa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutki-

muksista on esitetty raportin liitteessä 1.  

2.2 Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu 
 

Kiwalab on FINAS-akkredtitointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN 

ISO/IEC 17025). Pätevyysalueena on asumisterveysmikrobiologia ja asumisterveyskemia ja seuraavat menetel-

mät kuuluvat akkreditoinnin piiriin: ilmanäytteen mikrobianalyysi, materiaalinäytteen mikrobianalyysi laimennos- ja 

suoraviljelymenetelmällä, sisäilman VOC-analyysi sekä asbestianalyysi materiaalinäytteestä.  

Laboratoriolla on jokaiselle menetelmälle omat säännöllisesti tehtävät laadunvarmistusmenettelyt, jotka on kuvat-

tu laboratorion laadunhallintaohjeessa. Laboratorio myös osallistuu vuosittain kansallisille tai kansainvälisille ver-

tailukierroksille. VOC- ja näytteiden osalta laboratorio on osallistunut Health and Safety Laboratory:n järjestämille 

Air PT -kierroksille. Syksyllä 2017 järjestettiin ensimmäisen kerran kansallinen vertailumittaus sisäilman VOC-

määrityksiä tekeville laboratorioille. Järjestäjänä toimi Proftest SYKE ja asiantuntijalaboratoriona Työterveyslaitos. 

Laboratorio arvioi menetelmiin liittyvää mittausepävarmuutta osana laadunvarmistusmenettelyjään. Näytetuloksia 

koskevat mittausepävarmuuslaskelmat saa laboratoriosta erikseen pyydettäessä.  

VOC-ilmanäytteiden osalta mittausepävarmuuslaskelmissa huomioidaan näytteenottokeräimen toiminnan epä-

varmuus, laboratorion ja menetelmän harha sekä laboratorion sisäinen uusittavuus. Laboratorion ja menetelmän 

harhaa sekä laboratorion uusittavuutta on arvioitu sertifioidun referenssimateriaalin avulla tai laboratorion itse 

valmistaman kontrollinäytteen avulla. Mittausepävarmuutta arvioidaan tarvittaessa kyseisen yhdisteen oman mit-

tausepävarmuuden avulla. Jos kyseiselle yhdisteelle ei ole määritetty mittausepävarmuutta, tulkitaan kyseisen 

yhdisteen mittausepävarmuutta, joko sen funktionaalisen ryhmän avulla tai samankaltaisten yhdisteiden perus-

teella. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden huoneilman summapitoisuudelle laboratorion ja menetelmän harhaa on 

arvioitu vertaamalla tuloksia toisen akkreditoidun laboratorion ilmoittamiin tuloksiin samasta tilasta otetuista näyt-

teistä. Keskimääräinen mittausepävarmuus ilmoitetaan kemiallisten analyysien testausselosteissa.  

2.3 Menetelmäkuvaukset ja viitearvot 

2.3.1 VOC-näytteet sisäilmasta 

Sisäilman VOC-näytteiden avulla tarkistettiin kemiallisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa ja onko sisäilmassa 

haitalliseksi luokiteltuja tai materiaalien hajoamiseen viittaavia yhdisteitä. Ilmanäytteet otettiin yhdistelmäkeräin-

putkiin normaaliolosuhteissa. Ilmanäytteet on otettu oleskeluvyöhykkeeltä tilan tai huoneen keskialueelta, noin 0,9 

metrin korkeudesta. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty liitteenä 1 olevassa analyysivastauksessa. 
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3. Sisäilman epäpuhtausmittausten tulokset 

3.1 VOC 
 

VOC-ilmanäytteitä otettiin parakin kahdesta luokkahuoneesta (klasrum 1 ja klasrum 2) sekä aulatilasta.  

Ilmanäytteet olivat tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden. Selkeää kosteusvaurioindikaattoria 2-etyyli-1-

heksanolia esiintyi osassa näytteissä hyvin pieniä pitoisuuksia, jotka jäivät selkeästi toimenpiderajan alapuolelle. 

Tulos luokitellaan tavanomaiseksi. Näytteissä havaittiin luokkahuoneesta (klasrum 1) ja aulatilasta otetuissa näyt-

teissä kohonneita pitoisuuksia etikkahappoa. Etikkahappo saattaa viitata puhdistuskemikaaleihin, mutta se voi 

olla myös mikrobien aineenvaihduntatuote. 

Toisessa luokkahuoneessa (klasrum1) ja aulatilassa oli havaittavissa pistävä haju. Haju paikallistettiin katossa 

oleviin akustolevyihin. Akustolevyistä on suositeltavaa ottaa VOC-materiaalinäyte sekä materiaalinäyte mikrobien 

suoraviljelyyn. 

4. Päiväys ja allekirjoitukset 
 

Turussa 29.8.2018   Raportin tarkastanut: 
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