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KOSTEUSVAURIOITUNUT KERROSTALO: 

MIKROBIOLOGINEN JA TOKSIKOLOGINEN ANALYYSI JA 

ASUKKAIDEN OIREET

Sisäilmaongelmat koskevat vähintään viidennestä väestössä,

joten kyseessä on merkittävä kansanterveydellinen ja

työterveydellinen ongelma, jolle on löydettävä tehokkaita ja

luotettavia ratkaisuja tieteellisen tutkimuksen avulla.

Mikrobien terveysmerkityksen arviointi ongelmakohteissa on

perinteisesti perustunut elinkykyisten itiöiden kokonais-

määrään. Tiedetään kuitenkin, että kosteusvaurio-

rakennuksissa esiintyy sekä mikrobiologisia että kemiallisia

altisteita ja osa mikrobeista on potentiaalisesti toksiineja

tuottavia. Riskinarviointiin tarvitaan tieto ilmassa leijuneen

pölyn toksisuudesta.

Tilankäyttäjän terveydentilan arviointi

• Asukkaiden terveydentilaa arvioitiin vakiintuneella ja

riskinarviointiin tarkoitetulla oirekyselylomakkeella (MM40,

Tuohilampi ja niistä kehitetyt oirelomakkeet)

Seerumin vasta-ainevaste

• Seerumista mitattiin tämän tutkimuksen yhteydessä

kehitetyllä ELISA-menetelmällä IgA-, IgG- ja IgM-luokan

vasta-aineet Actinomyces-itiöille

• Työterveyslaitos (Kuopion aluetoimipiste) analysoi

ostopalveluna IgE- ja IgG vasta-aineet kosteusvaurio-

mikrobipaneelille

Mikrobiologinen analyysi

• Mikrobiologinen analyysi, joka tehtiin välipohjan

materiaali-näytteistä, kertoi 45 asunnon olevan

mikrobipositiivisia ja kahden negatiivisia.

• Materiaalinäytteiden mikrobiviljelyn tuloksen vertailu

asukkaiden oireisiin antoi 78 %:ssa (14/18) yhteneväisen

tuloksen

Kokonaistoksisuuden määritys

• Yläpölyn toksisuusnäytteiden perusteella 35 asuntoa oli

toksisia, 19 ei-toksisia.

• Toksisuus korreloi oireiden kanssa siten, että 13/18 (72 %)

antoi yhteneväisen tuloksen

Terveystiedot ja seeruminäyte

• Osasta asukkaita (18 kpl) saatiin oiretiedot ja seerumi-

näyte. Oirehtivia oli 13/18 (72 %). Asukkaiden

seeruminäytteissä 13/18:ssa (72 %) olivat kohonneet

Actinomyces-spesifiset IgM-luokan vasta-aineet
Mikrobiologinen analyysi

• Välipohjat avattiin ja välipohjissa käytetyistä materiaaleista

(pääasiassa Toja-levyistä) otettiin näytteet mikrobiologisia

viljelyitä varten

Kokonaistoksisuuden määritys

• Rakennuksen sisäilman kokonaistoksisuus määritettiin

aiemmin kehitetyllä Escherichia coli K12

pEGFPluxABCDEamp (E. coli-lux)

bakteerikoetinmenetelmällä yläpölynäytteistä
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50-luvulla rakennettu betoni- ja tiilirunkoinen kiinteistö

saneerattiin ja muutettiin 55:ksi asunnoiksi. Kymmenen

vuotta saneerauksen jälkeen asukkaiden oireilun takia

kerrostalo tutkittiin kokonaisuudessaan.

KOHDE

MENETELMÄT

JOHDANTO

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

TARKOITUS

Tutkimusryhmän tarkoituksena oli löytää sisäilmaongelmien

syiden, oireiden ja immunologisten muutosten välinen yhteys.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa sekä sisäilma-

ongelmallisten rakennusten korjausten priorisointiin työkalu

että mahdollistaa sairastuneiden oikean diagnoosi ja hoito.

Yhteenvetona toteamme, että yläpölyn toksisuusmääritys

kertoo selvästi asunnon sisäilmaongelmista ja asukkaiden

oirehtimisesta. Itiöspesifinen IgM kertoo altistuksesta kun taas

itiöspesifinen IgG kertoo oireiden voimakkuudesta. IgE-

positiivisuus oli tässäkin aineistossa harvinaista.


