
Satunnaisvaihtelun merkitys 
asbestianalytiikassa

Suomen asbestilainsäädäntö muuttui uuden asbestiasetuksen astuessa voimaan 1.1.2016. Asetus velvoittaa toimijat tarkastamaan asbestipurkutyön
kohteena olleiden tilojen puhtauden ennen niiden käyttöönottoa. Puhtaassa tilassa ilman asbestikuitupitoisuuden täytyy olla pienempi kuin 0.01
kuitua/cm3. Asbestikuitupitoisuus määritetään pumppaamalla ilmaa tunnetun tilavuuden verran suodatinkalvon läpi. Analyysissa suodattimelle kerätystä
näytteestä tunnistetaan kuidut ja lasketaan asbestikuitujen lukumäärä. Ilman asbestipitoisuus riippuu suodattimelta laskettujen asbestikuitujen
lukumäärästä, suodattimelta tutkitusta pinta-alasta ja kerätystä ilmamäärästä. Tulokseen vaikuttaa edellä mainittujen lisäksi mittausepävarmuus, jonka
osatekijöitä käydään läpi tässä tutkimuksessa.

Näytteenoton vaikutus tulokseen 

Näytteenotossa kerätyn ilman tilavuus vaikuttaa asbestipitoisuuden
laskemiseen. Virheellisesti kirjattu ilmamäärä, imunopeus tai
mittausaika vaikuttavat kuitupitoisuuteen, mikä voi johtaa väärään

lopputulokseen.

Laitteiston käyttöön liittyvät 
virhelähteet

Ilmanäytteet analysoidaan joko polarisaatiomikroskoopilla (PLM) tai
elektronimikroskoopilla (SEM) ja energiadispersiivisella spektro-
metrilla (EDS). PLM:n erotuskyky ei riitä ohuimpien kuitujen
havaitsemiseen, eikä niiden kuitulajin tunnistamiseen. Ohuimmat
kuidut vaativat myös SEM+EDS -laitteistolta oikeanlaista suurennosta
sekä sopivaa kontrastin ja valoisuuden yhdistelmää.

Analyysiin liittyvä satunnaisuus

Taulukko 1. Näytteenoton vaikutus asbestikuitupitoisuuteen, lihavoituna
vertailuarvot oikeasta näytteenotosta ja niiden perustella lasketut
asbestikuitupitoisuudet. Kaikissa tuloksissa on käytetty samaa kuitumäärää (6 kpl).

Johdanto

A. Pumppu ilmoittaa 
ilmamäärän

B. Pumppu ilmoittaa 
imunopeuden

C. Mittausaika otetaan ylös

Ilmamäärä 
(l)

Asbestikuitu-
pitoisuus 
(kpl/cm3)

Imunopeus 
(l/min)

Asbestikuitu-
pitoisuus 
(kpl/cm3)

Mittausaika 
(min)

Asbestikuitu-
pitoisuus 
(kpl/cm3)

210 0.0090 1.8 0.0106 104 0.0091

205 0.0093 1.9 0.0100 102 0.0093

200 0.0095 2.0 0.0095 100 0.0095

195 0.0097 2.1 0.0090 98 0.0097

190 0.0100 2.2 0.0086 96 0.0099

Johtopäätökset

Kuva 1. Resoluution vaikutus ohuiden kuitujen havaitsemiseen elektroni-
mikroskooppitarkastelussa.

Asbestikuidut järjestäytyvät näytteenotossa satunnaisesti
suodattimelle. Koska suodattimesta tutkitaan yleensä noin 1 mm2

kokoinen alue, voi kuitujen järjestäytymisestä johtuva satunnaisuus
johtaa väärään lopputulokseen. Lisäksi eri analysoijat tulkitsevat
näytteitä eri tavoilla, mikä johtaa eroihin eri henkilöiden suorittamissa
kuitulaskennoissa

Kuva 2. Ilmanäytteen asbestianalyysissa suodattimesta tutkitaan
noin 1 mm2 kokoinen alue. Kun suodatin on halkaisijaltaan 37
mm, vastaa tutkittavan alueen pinta-ala kuvaan merkityn neliön
pinta-alaa.

Sattumasta johtuvaa vaihtelua korjataan tilastollisilla menetelmillä,
kuten Poisson-jakaumaan perustuvalla korjauksella. Poisson-jakauman
avulla voidaan kertoa näytteen todelliselle kuitumäärälle ylä- ja
alarajat siten, että laskettu kuitupitoisuus on 95% todennäköisyydellä
luotettava.

▪ Ilmanäytteiden asbestianalytiikkaan liittyy näytteenotosta, laitteistosta,
analysoijasta ja sattumasta aiheutuva mittaus-epävarmuus, joka täytyy
huomioida lopputuloksessa.

▪ Satunnaisvaihtelun takia ilmanäytteen asbestipitoisuuden laskennan
tulosta ei voi ilmaista yhdellä, absoluuttisella kuitupitoisuudella, vaan
myös lasketun kuitupitoisuuden yläraja on ilmoitettava, esim. Poisson-
jakaumaan perustuen. Tällöin huomioidaan tulokseen liittyvä
satunnaisvaihtelu

▪ Laboratoriokohtainen mittausepävarmuus huomioi sekä laitteiston että 
analysoijien väliset erot.
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Kuva 3. Samasta näytteestä eri analysoijien laskemat kuitupitoisuudet eri
laskentakerroilla. Tuloksiin on suoritettu Poisson-jakaumaan perustuva korjaus,
josta lasketut maksimi- ja minimiarvot on kuvattu virhepalkein.
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