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1. LÄHTÖTIEDOT 
 

 
Toimeksiantaja:         
 Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos 
 Janne Virtanen  

 Linnankatu 90 E 
20100 Turku 

  
 
Kohde: Koulurakennus, Väistötilat 3.-5. krs. 
 Ruiskatu 8 
 20720 Turku 
 
 
Tutkimuksen suorittaja: 

Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Jari P. Marttinen, rakennusterveysasiantuntija RTA 
Kärsämäentie 35 
20360 Turku 
 
 

Kohteen kuvaus:  
Tutkimuskohteena oli kiviainesrakenteinen koulurakennus.  

 
 
Tehtävä: Jatkotutkimukset kesän ja syksyn 2018 sekä talven 2018-19 aikana tehdyille 

sisäilmatutkimuksille. Pintamateriaalinäytteet mikrobianalyysia varten tutki-
mussuunnitelman (3.5.2019, päivitetty 21.5.2019, Raksystems Insinööritoimis-
to Oy) mukaisesti. 

 
 
Aika: 5.7.2019. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

https://crm.raksystems.fi/companies/view/15040
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2. MATERIAALINÄYTTEET MIKROBIANALYYSIÄ VARTEN 
 
Näytteiden otolla pyritään selvittämään, onko rakenteiden pintamateriaaleissa mahdollises-
ti mikrobeja, jotka viittaisivat kosteusvaurioon. 
 
Käytetyt tutkimus- ja mittalaitteet: 
Näytteenottovälineet ja desinfiointiaine (etanoli). 
Materiaalinäytteiden laboratorioanalysointi laimennossarjaviljelymenetelmällä, Turun Yli-
opiston Aerobiologian yksikkö. 
 
 
TUTKIMUKSEN LAAJUUS 
Tutkimussuunnitelman 3.5.2019 (päivitetty 21.5.2019) mukaisesti materiaalinäytteet, yh-
teensä 12 kpl, otettiin väistötilojen huoneista 311 B, 322, 326, 334, 417, 426, 433, 439, 
510 A, 523, 531 B ja 541. Näytteenottotilat on merkitty pohjapiirustuksiin (liite 1). 
 
 
Tehdyt tutkimukset: 
Tilat olivat tutkimusajankohtana käyttämättöminä ja tyhjinä irtaimistosta. Tiloissa ei tehty 
havaintoja poikkeavasta hajusta tai havaittu poikkeavia muutoksia rakenteiden pinnoilla.  
Materiaalinäytteet otettiin tilojen ulkoseinien sisäpintojen ja väliseinien pintamateriaaleista. 
Näytteenotto suoritettiin asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (osa IV) ja laboratori-
on näytteenotto-ohjeiden mukaisesti. Materiaalinäytteitä otettaessa käytettiin suojakäsinei-
tä ja työvälineet puhdistettiin desinfioimalla aina jokaisen näytteenoton välillä. Materiaali-
näytteet pakattiin puhtaisiin, suljettaviin muovipusseihin ja toimitettiin samana päivänä 
analyysilaboratorioon. 
 
   
Käytetyt elatusalustat (asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaiset): 

• Tryptoni-hiivauute-glukoosialusta (THG); aktinomykeetit ja muut bakteerit. 
• 2 % mallasuutealusta, M2; mesofiiliset hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit. 
• Dikloranglyseroli-18-alusta (DG-18); kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita 

sieniä kuivemmissa olosuhteissa (materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on aw = 
60–80). Kserofiiliset sienet ovat tyypillisiä kosteusvaurion reuna-alueilla sekä 
kosteusvaurion alkuvaiheessa. 

 
Kasvatusolosuhteet: 

• Kasvatuslämpötila 25±3° C 
• Kasvatusaika 7 vrk (bakteeri- ja sienipesäkkeiden määräarvio), sienien määri-

tys 7-14 vrk, aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. 
 
Analyysi: 
Näytteiden analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään asumisterveysasetuksen sovel-
tamisohjeen (Valvira, ohje 8/2016) ohjeistusta.  
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2. NÄYTTEIDENOTTO, ANALYYSITULOKSET 
 
Rakennusmateriaalinäytteet: 
 

Näytekohta Tulkinta 

 
1. Huone 311 B 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
2. Huone 322 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
3. Huone 326 

 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
4. Huone 334 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
5. Huone 417 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
6. Huone 426 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
7. Huone 433 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
8. Huone 439 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
9. Huone 510 A 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
10. Huone 523 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
11. Huone 531 B 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
12. Huone 541 

 
Ei havaittu mikrobikasvustoa 

 

 
 
Materiaalinäytteissä ei tehty havaintoja poikkeavista mikrobimääristä tai kosteusvaurioita 
indikoivista mikrobeista. Materiaalinäytteiden laimennussarjaviljelyn testausseloste on liit-
teenä 2. 
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3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
Jatkotutkimuksina otetuissa materiaalinäytteissä ei ollut laboratorioanalyysin perusteella 
mikrobikasvustoa. Analyysin perusteella ei ole suositeltavia toimenpiteitä.  
 

 
 

Turku 13.9.2019 
 
 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
 

 
Jari P. Marttinen 
Rakennusterveysasiantuntija RTA, C-24678-26-19 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Kärsämäentie 35, 20360 Turku 
P. 030 670 5538 
jari.p.marttinen@raksystems.fi 
 
 
Liitteet: 1. Pohjapiirustukset, joihin on merkitty näytteenottotilat 

2. Materiaalinäytteiden laimennussarjaviljelyn testausseloste, Turun Yliopisto,    
         Aerobiologian laboratorio 
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TESTAUSSELOSTE
materiaalinäytteen

laimennussarjaviljely 

1/17  (liite 2 s.)

Tunniste: Ruiskatu8_LAIM_Raks_050719.xlsb
PC-pohja: Pessi, 11/2018

Tilaaja: Raksystems insinööritoimisto Oy / Jari P. Marttinen
Vetotie 3 A, 01610  Vantaa

Laskutus: verkkolaskuna, viite: Ruiskatu 8, väistötilat 
Toimitusosoite: jari.p.marttinen@raksystems.fi 

Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely    12 kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Ruiskatu 8, Turku; väistötilat 
Näytteenottaja: Raksystems insinööritoimisto Oy / Jari P. Marttinen
Näytteenottopvm 5.7.2019, näytteet saapuneet 5.7.2019

Näytteet: Lab. tunniste
M1. Huone 311B, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi310

M2. Huone 322 , ulkoseinä (maali / tasoite) Bi311

M3. Huone 326, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi312

M4. Huone 334, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi313

M5. Huone 417, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi314

M6. Huone 426, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi315

M7. Huone 433, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi316

M8. Huone 439, ulkoseinä (maali / tasoite) Bi317

M9. Huone 510A (lastulevy) Bi318

M10. Huone 523, väliseinä (maali / tasoite) Bi319

M11. Huone 531B (puu) Bi320

M12. Huone 541 (maali / tasoite) Bi321

Analyysi:
Menetelmä:

Viljelypvm: 5.7.2019 /Sanna Vuorikoski, Anna Puisto
Analysoijat: 

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. 
Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely.  
Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira,
ohje 8/2016) ja Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain
käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pmy, pesäkkeen muodostava
yksikkö). Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena
(>) tai havaintona (+). 
Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä.

Marika Viljanen

jari.p.marttinen
Teksti
LIITE 2
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Bi310

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M1. Huone 311B, ulkoseinä (maali / tasoite)

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
Ruiskatu8_LAIM_Raks_050719.xlsb

3/17  (liite 2 s.) 

Bi311

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 270

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 45
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 45

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 45
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 45

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M2. Huone 322 , ulkoseinä (maali / tasoite)
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Bi312

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M3. Huone 326, ulkoseinä (maali / tasoite)
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Bi313

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 45

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M4. Huone 334, ulkoseinä (maali / tasoite)
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Bi314

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 45

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M5. Huone 417, ulkoseinä (maali / tasoite)
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Bi315

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M6. Huone 426, ulkoseinä (maali / tasoite)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
Ruiskatu8_LAIM_Raks_050719.xlsb

8/17  (liite 2 s.) 

Bi316

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 500
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Hiivasienet:  500

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 270
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Hiivasienet:  270

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M7. Huone 433, ulkoseinä (maali / tasoite)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bi317

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 90

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M8. Huone 439, ulkoseinä (maali / tasoite)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bi318

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M9. Huone 510A (lastulevy)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bi319

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M10. Huone 523, väliseinä (maali / tasoite)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bi320

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 9 500 (1

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan (1

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 45
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Alternaria 45

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

(1

Näyte M11. Huone 531B (puu)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Tulos on likimääräinen. Asumisterveysohjetta soveltavan Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistuksen mukaan
laimennusviljely on luotettava kun mikrobipitoisuus voidaan laskea vähintään kahdesta peräkkäisestä
laimennoksesta. Luotettavuutta lisää jos toistoina viljeltyjen maljojen tulokset ovat ohjeen kriteerien mukaan
riittävän samankaltaiset eli nk. dispersioindeksi ei ylity. Näytteen rinnakkaisina toistoina viljeltyjen THG-maljojen
bakteeripesäkeluvut eroavat toisistaan niin paljon, että laimennussarjan luotettavuus on tältä osin alentunut.
Analyysin perusteella saatu likimääräinen, suuruusluokaltaan oikea, tulos on raportoitu.
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Bi321

Tulokset:

Havaintoraja: 45  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 140

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M12. Huone 541 (maali / tasoite)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Lausunto

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Rajaus: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee 
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville 
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat 
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai 
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää 
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa 
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on
huomioitava tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Huomioitavaa

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai
sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

M3. /Bi312
M4. /Bi313
M5. /Bi314
M6. /Bi315
M7. /Bi316
M8. /Bi317
M9. /Bi318
M10. /Bi319
M11. /Bi320
M12. /Bi321

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa.
Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle
mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015) 

M1. /Bi310
M2. /Bi311 Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

 Näyte /Lab.tunniste  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Yhteenveto tuloksista

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN  
ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA 
TULKINTAPERIAATTEET 

MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja 
aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. 
Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumis-
terveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) 
sekä Asumisterveysoppaan (2009) ohjeisiin. Mikrobipitoisuus 
todetaan mikrobien laimennusviljelyllä ja lajisto tunnistetaan 
viljelmästä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmä selvittää vain 
käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. 
Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonais-
pitoisuuden että lajiston tarkasteluun.  

Laimennusviljely 
Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien 
osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään 
ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Näytteeseen lisätään 
laimennusliuosta ja näytesuspensiosta tehdään lai-
mennussarja. Kustakin laimennoksesta viljellään 2 rinnakkaista 
toistoa. Tulos ilmoitetaan pmy/g (pesäkkeen muodostava 
yksikkö, englanniksi cfu; colony forming unit). Muissa kuin 
pitoisuuden laskemiseen käytetyissä maljoissa havaitut 
sienisuvut ja -lajit esitetään havaintona ’+’. Jos havaittua 
lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se 
joko arvioituna pitoisuutena ’>’ tai havaintona ’ +’.  

Kasvualustat ja -olosuhteet (Asumisterveysopas 2009, 
Valviran ohje 8/2016):  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
 
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute- alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Jos rakennusmateriaalinäytteen sienipitoisuus on alle mää-
ritysrajan tai näytteessä havaitaan vain yksittäisiä pesäkkeitä, 
kyseessä voi olla vaurioitumaton näyte tai kuivunut kas-

vusto. Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin 
voidaan mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen kasvus-
ton esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä 
tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin väri-
muutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdista tehdyiltä 
preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sieni-
rihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. 
Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua 
mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa raken-
teessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole 
kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mik-
robikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa 
oleva voi sille altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja 
muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, 
kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön 
aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja 
mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen 
sienipitoisuus on vähintään 10000 pmy/g tai aktinomykeetti-
pitoisuus 3000 pmy/g. Tulkinnassa huomioidaan näyte-
kohtainen mittausepävarmuus. 
Pienempien sienipitoisuuksien (5000 - 10000 pmy/g) katso-
taan viittaavan mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä ha-
vaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurio-
indikaattoreita (taulukko 2) tai sienilajisto on epätavallisen 
yksipuolinen. Löydöksen viitatessa mikrobikasvustoon, 
mikrobikasvuston mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Usean 
indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa 
viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä 
tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.  
Näytteen kohonnut bakteeripitoisuus ≥100000 pmy/g viittaa 
bakteerikasvuun materiaalissa. Pelkkä suuri bakteeripitoisuus 
(muut kuin aktinomykeetit) voi johtua myös materiaalin 
likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden 
perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin 
vaurioitumisesta.  



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
Ruiskatu8_LAIM_Raks_050719.xlsb

Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua 

Näytekohtaisessa tulosten tulkinnassa otetaan huomioon 
menetelmän tekninen mittausepävarmuus ja muut tuloksen 
luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Epävarmuutta lisäävät 
seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa.  

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita 
mahdollinen muu poikkeava lajisto. 

Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  
aktinomykeetit  

Engyodontium 
Eurotium  
Exophiala  
Fusarium  
Geomyces  
Oidiodendron  
Phialophora sensu lato 

useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia lajeja 

Scopulariopsis 
Sphaeropsidales –ryhmä;   

erikseen suku Phoma 
Stachybotrys  
Trichoderma  
Tritirachium 
Ulocladium  
Wallemia 

Homesienet:  
Acremonium  
Aspergillus fumigatus  
Aspergillus ochraceus ryhmä  

A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  
Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  
Chaetomium  

sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  
Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon 
tai toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei 
voida sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 

      

kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla 
terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennus-
materiaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on 
välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus –
 oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouk-
sesta ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten 
jälkeen (hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), 
Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 
kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 2016). 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan 
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden 
pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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