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1. LÄHTÖTIEDOT 
 
Toimeksiantaja:         
 Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos 
 Janne Virtanen  

Linnankatu 90 E 
20100 Turku 

 
  
Kohde: Koulurakennus 
 Sepänkatu 2 
 20700 Turku 
 
 
Laatija:  Raksystems Insinööritoimisto Oy 
  Jari Marttinen, RKM, Rakennusterveysasiantuntija RTA (VTT-C-24678-26-19) 
  Kärsämäentie 35 
  20360 Turku 
  jari.p.marttinen@raksystems.fi 
 
 
Kohteen kuvaus:  

Kohteena on kiviainesrakenteinen koulurakennus. 
 
 
Tehtävä: Jatkotutkimukset 28.6.2019 päivätyn kontrollitutkimusraportin toimenpidesuo-

situsten perusteella.  
  
  
Aika: Materiaalinäytteiden otot 29.5.2019, 7.6.2019 ja 18.6.2019 sekä VOC-

ilmanäytteenotto 7.6.2019. 
  
 
Näytteiden ottajat:   
 Jari Marttinen, rkm, rakennusterveysasiantuntija RTA (VTT-C-24678-26-19)  
 Raksystems Insinööritoimisto Oy. 
 
 Mikko Piippo, RI, rakennustekninen asiantuntija 
 Raksystems Insinööritoimisto Oy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jari.p.marttinen@raksystems.fi
https://crm.raksystems.fi/companies/view/15040
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KOHTEESSA OTETUT NÄYTEET: 
 
Materiaalinäytteet mikrobitutkimuksiin: 
Materiaalinäytteet otettiin tiloista 101 ruokala, 116, 140/145 auditorio, 201 käytävä, 201 A, 201 B, 
205, 301 A, 301 B ja 304. Näytteiden lukumäärä yhteensä 19 kpl. Näytteidenottokohdat on merkit-
ty pohjapiirustuksiin, liite 1. 
 
Materiaalinäytteiden analyysivastausten perusteella näytteissä M-3, M-4 ja M-7 oli mikrobikasvus-
toa. Lisäksi näytteessä M-1 havaittiin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Muissa 
näytteissä ei ollut mikrobikasvustoa. Välipohjanäytteissä B1-B4 ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Mikrobitutkimusten testausselosteet ovat tämän lausunnon liitteinä 2, 3 ja 4. 
 
Materiaalinäyte M-1 
Näytteessä M-1 (huone 304), seinän kipsilevyn pintapaperia, esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon 
viittaavaa sienilajistoa. Näyte otettiin vesipisteen läheisyydestä, lavuaarin viemäröintiputken vieres-
tä. Puunkosteusmittauksen mukaan viereinen jalkalista oli kuiva, n. 7-paino-%. 
 

     
Materiaalinäytteen M-1 ottokohta.              Materiaalinäyte M-1 ja jalkalistan kosteus-%. 
 
Materiaalinäyte M-3 
Materiaalinäyte M-3 on huoneen 301 A vesipisteen alta, kuparisten vesijohtojen eristepaperia. Ma-
teriaalinäytteessä oli jälkiä kastumisesta. 
 

     
Materiaalinäytteen M-3 ottokohta.               Materiaalinäyte M-3. 
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Mikrobianalyysin mukaan näytteen kokonaisbakteeripitoisuus 220 000 pmy/g ylitti Valviran ohjeen 
8/2016 toimenpiderajan 100 000 pmy/g. Näytteessä esiintyi bakteerikasvustoa. Näytteessä ei ollut 
kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Materiaalin korkea bakteeripitoisuus voi johtua myös 
materiaalin likaisuudesta. 
 
Materiaalinäyte M-4 
Materiaalinäyte M-4 on huoneen 301 A ikkunan alakarmin sisäpinnan puulastua. Näytteen koko-
naisbakteeripitoisuus (77 000 000 pmy/g) ylitti Valviran ohjeen 8/2016 toimenpiderajan 100 000 
pmy/g. Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen sienipitoisuus (8 600 000 pmy/g) ylitti 
toimenpiderajan 10 000 pmy/g. Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. 
 

     
Materiaalinäytteen M-4 ottokohta.              Materiaalinäyte M-4. 
 
 
Materiaalinäyte M-7 
Materiaalinäyte M-7 on huoneen 201 A vesipisteen alta seinän kipsilevyn pintapaperia. Näytteen 
kokonaisbakteeripitoisuus (2 500 000 000 pmy/g) ylitti Valviran ohjeen 8/2016 toimenpiderajan 
100 000 pmy/g. Materiaalin korkea bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta. 
Näytteessä ei havaittu aktinomykeettejä. Näytteen sienipitoisuus (200 000 pmy/g) ylitti toimenpi-
derajan 10 000 pmy/g. Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. 
 

     
Materiaalinäytteen M-7 ottokohta.              Materiaalinäyte M-7. 
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Materiaalinäytteiden oton yhteydessä tehtiin kertaluonteisia paine-eromittauksia ulko- ja sisäilman 
välillä. Alla olevassa taulukossa hetkellisen mittauksen paine-erot eri huoneissa. 

 

Huone Paine-ero Pa 

301 A -0,2…+4,5 

301 B -8,0…+0,3 

201 A -0,4…-1,2 

201 B -4,5…-6,0 

205 -3,5…-5,5 

116 -8,2…-15,4 

Ruokala -1,0…-6,7 

 
Huoneessa 116 oli hetkellisen paine-eromittauksen perusteella huomattava alipaine. 
 
Materiaalinäytteiden oton ja paine-eromittausten yhteydessä havaittiin ikkunoiden puuosissa puu- 
ja maalipintojen vaurioita (tilat 301 A, 301 B) sekä mm. huoneen 201 B sisäpokissa, epätiiveyksiä. 
 
VOC-ilmanäyte: 
VOC-ilmanäyte (1 kpl) otettiin moottorilaboratoriosta. Näytteenotto suoritettiin VOC -näytteenotto-
ohjeiden (Mikrobioni Oy) mukaisesti ja näyte toimitettiin Mikrobioni Oy:n laboratorioon tutkimuk-
siin. Keräysaika oli 46 min. ja näytteenottokorkeus 150 cm. Tulosraportti on liitteenä 5. 
 
Käytetyt tutkimus- ja mittalaitteet: 
• Tenax TA -adsorbenttiputket (ISO 16000-6 standardi) 
• VOC keräyspumppu, Mikrobioni Oy  
 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja 
on 400 µg/ m3. (STM Asumisterveysasetus) 
Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja 
huoneilmassa on 50 µg/ m3. 
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, seuraavien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden huo-
neilman tolueenivasteella lasketut pitoisuuden toimenpiderajat ovat: 
 

Yhdiste Toimenpideraja 
 

2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidiodi di-isobytyraatti (TXIB) 
 

10 µg/ m3 

2-etyyli-1-heksanoli (2-EH) 
 

10 µg/ m3 

Naftaleeni 
 
 

ei saa esiintyä hajua 
10 µg/ m3 

Styreeni 
 

40 µg/ m3 

 
Kohteessa otetun VOC -ilmanäytteen analyysituloksen perusteella TVOC tulos ei ylitä asumister-
veysasetuksessa määriteltyä toimenpiderajaa 400 µg/ m3. Myös yksittäisten yhdisteiden osalla ei 
ollut toimenpiderajan ylityksiä. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 
Materiaalinäytteet 
Materiaalinäytteissä, joissa oli mikrobikasvustoa, ovat sijainniltaan lähellä vesipisteitä 
(näytteet M-3 ja M-7) ja ikkunan alakarmissa (näyte M-4).  
 
Mikrobivaurioituneet materiaalit ovat suorassa ilmayhteydessä sisäilmaan, jo-
ten vaurioituneet rakenteet suositellaan korjattavan erillisen korjaustyöselityk-
sen mukaan. 
Myös muut ikkunat, joissa havaittiin sisäpuolelta vaurioita, suositellaan korjat-
tavan samalla tavalla erillisen korjaustyöselityksen mukaisesti. Luokan 304 
(näyte M-1) vesipisteen näytekohta suositellaan myös korjattavan. Luokan 304 
lattian koroke poistetaan korokkeen alustan kunnon tarkistusta varten, jonka 
jälkeen koroke uusitaan tarpeen mukaan. 
 
 
Paine-erot 
Huoneiden suuret alipaineet ulkoilmaan verrattuna voivat ikkunoiden sisäpokien epä-
tiiveyksien (tiivistevuodot) kautta tuoda ikkunoiden sisä- ja ulkopokan välisestä välitilasta 
epäpuhtauksia sisäilmaan, mikäli korvausilma ei ole muuten riittävä esim. raitisilmaventtii-
lien kautta. Ikkunapokien välitila on yhteydessä ulkoilmaan. 
 
Paine-eroa tulee seurata ja tarvittaessa säätää ilmanvaihtoa. Ikkunat tiiviste-
tään tarpeen mukaan korjaustöiden jälkeen. 
 
 
VOC-ilmanäyte 

Moottorilaboratoriosta otetussa VOC-ilmanäytteessä ei ollut toimenpiderajan ylittäviä 
TVOC-arvoja. Yksittäisten yhdisteiden osalla ei ollut myöskään toimenpiderajan ylittäviä 
arvoja. Näytteenottotilassa oli kuitenkin polttonesteisiin / öljyyn viittaavaa hajua. Tilan ja 
koulurakennuksen välisessä seinässä havaittiin sähköjohtojen läpivientejä, joiden kautta 
on mahdollista levitä hajuja koulurakennuksen puolelle riippuen tilojen välisestä paine-
erosta. 
 
Moottorilaboratorion ja koulutilan väliset läpiviennit tulisi tiivistää ilmatiiviiksi 
ja tiivistysten jälkeen suorittaa merkkiainekaasututkimus tiivistystyön laadun-
varmistuksena. 
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Turku 2.7.2019 
 
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 
 

 
Jari Marttinen  
Rakennusterveysasiantuntija RTA 
Kärsämäentie 35 
20360 Turku 
p.030 6705538 
jari.p.marttinen@raksystems.fi 
 
 
 
 
 
Liitteet: 

1. Pohjapiirustukset näytteenottokohtineen 
2. Testausseloste materiaalinäytteen laimennossarjaviljelystä, 18.6.2019, Turun Yliopisto, Ae-

robiologian yksikkö 
3. Testausseloste materiaalinäytteen laimennossarjaviljelystä, 24.6.2019, Turun Yliopisto, Ae-

robiologian yksikkö 
4. Testausseloste materiaalinäytteen laimennossarjaviljelystä, 2.7.2019, Turun Yliopisto, Ae-

robiologian yksikkö  
5. Sisäilma VOC, testausseloste, 18.6.2019, Mikrobioni Oy 
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laimennussarjaviljely 
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Tunniste: Sepänkatu2_laim_RAKS_290519.xlsb
PC-pohja: Pessi, 11/2018

Tilaaja: Raksystems Insinööritoimisto Oy
Vetotie 3 A, 01610 Vantaa

Laskutus: Raksystems sähköinen laskutus
Toimitusosoite: jari.p.marttinen@raksystems.fi

Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely    15 kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Sepänkatu 2, 20700 Turku
Näytteenottaja: Jari P. Marttinen
Näytteenottopvm 29.5.2019, näytteet saapuneet 29.5.2019

Näytteet: Lab. tunniste
M-1. Huone 304 (kipsilevy, pintapaperi) Bh828

M-2. Huone 304 (puulastua) Bh829

M-3. Huone 301 A (paperia) Bh830

M-4. Huone 301 A (puulastua) Bh831

M-5. Huone 301 B (laasti) Bh832

M-6. Huone 301 B (puulastua) Bh833

M-7. Huone 201 A (kipsilevyn pintapaperi) Bh834

M-8. Huone 201 A (tasoite + maali) Bh835

M-9. Huone 201 B (puuta) Bh836

M-10. Huone 201 B (tasoite + maali) Bh837

M-11. Huone 205 (laastia) Bh838

M-12. Huone 205 (laastia) Bh839

M-13. Ruokala (puuta) Bh840

M-14. Ruokala (puuta) Bh841

M-15. Huone 116 (laastia) Bh842

Analyysi:
Menetelmä:

Viljelypvm: 31.5.2019 /Sanna Vuorikoski, Kirsi Mäkiranta
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.

Raisa Ilmanen, Kirsi Mäkiranta, Anna Puisto, Sanna Pätsi

jari.p.marttinen
Tekstiruutu
LIITE 2



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
Sepänkatu2_laim_RAKS_290519.xlsb

2/20  (liite 2 s.) 

Bh828

Tulokset:

Havaintoraja: 68  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 1 900

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

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 680
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Phoma * 270
Stachybotrys * 140
Chaetomium * 68
Penicillium 68

Hiivasienet:  68
Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 68

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

Homesienet: Phoma * 68
Hiivasienet:  200

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g), mutta näytteessä esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden
kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.

Näyte M-1. Huone 304 (kipsilevy, pintapaperi)

Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys -suvun esiintyminen. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää. Stachybotrys -hometta havaittiin myös laboratorion sisäisessä
suoraviljelykontrollissa. 

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
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Bh829

Tulokset:

Havaintoraja: 43  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 210

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

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 260
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 210
Torulomyces 43

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 170
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 130
Aspergillus ryhmä Usti * 43

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M-2. Huone 304 (puulastua)



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
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Bh830

Tulokset:

Havaintoraja: 110  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 220 000

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

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

-

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Näytemateriaalissa oli jälkiä kastumisesta. Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - 
hometta. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti 100000 pmy/g. Materiaalin suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös
materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä
materiaalin vaurioitumisesta. Korkea muiden bakteerien pitoisuus saattoi estää aktinomykeettien kasvua tai
havaitsemista käytetyllä menetelmällä. 
Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteessä esiintyy bakteerikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M-3. Huone 301 A (paperia)
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Bh831

Tulokset:

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

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 77 000 000

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: ei havaittu

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 8 600 000
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Phoma * 1 600 000
Exophiala * 360 000
Penicillium 270 000
Acremonium * 180 000
Aureobasidium 140 000
Alternaria +
Ulocladium * +

Hiivasienet:  6 100 000

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 4 200 000
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Homesienet: Phoma * 1 200 000
Penicillium 540 000
Exophiala * 270 000
Aureobasidium 140 000
Cladosporium +
Eurotium * +

Hiivasienet:   2 100 000

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus ylitti mittausepävarmuus huomioiden selkeästi 10 000 pmy/g ja näytteessä esiintyi
kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa.
Näytteessä on mikrobikasvusto (sieni- ja bakteerikasvusto). 

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M-4. Huone 301 A (puulastua)
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Bh832

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
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

-

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

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

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte M-5. Huone 301 B (laasti)
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Bh833

Tulokset:

Havaintoraja: 68  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
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

-

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 140
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 140

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M-6. Huone 301 B (puulastua)

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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Bh834

Tulokset:

Havaintoraja: 90  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 2 500 000 000

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: ei havaittu

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 200 000
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Alternaria +
Stachybotrys * +

Hiivasienet:  200 000

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 160 000
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Homesienet: Penicillium +
Hiivasienet:  160 000

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Näyte M-7. Huone 201 A (kipsilevyn pintapaperi)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti 100000 pmy/g. Materiaalin suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös
materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä
materiaalin vaurioitumisesta. Korkea muiden bakteerien pitoisuus saattoi estää aktinomykeettien kasvua tai
havaitsemista käytetyllä menetelmällä. 
Näytteen sienipitoisuus ylitti selkeästi 10 000 pmy/g ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa
sienisuvustoa.
Näytteessä on mikrobikasvusto (sieni- ja bakteerikasvusto). 

Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys -suvun esiintyminen. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
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Bh835

Tulokset:

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

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 5 900

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 90

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 90
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Aspergillus sp. 45
Hiivasienet:  45

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M-8. Huone 201 A (tasoite + maali)

Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. 
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) ja sienilajisto oli tavanomainen. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bh836

Tulokset:

Havaintoraja: 68  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 3 000

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

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 140
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Aspergillus ryhmä Usti * 68
Stachybotrys * 68

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 68
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 68

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Näyte M-9. Huone 201 B (puuta)

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys -suvun esiintyminen. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää. Stachybotrys -hometta havaittiin myös laboratorion sisäisessä
suoraviljelykontrollissa. 
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Bh837

Tulokset:

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

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 1 100

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 90

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 140
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Aspergillus sp. 45
Penicillium 45

Hiivasienet:  45

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 180 (1

 Sienilajisto lajit   tyhjäSa
Homesienet: Aspergillus ryhmä Restricti * 140

Penicillium 45

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M-10. Huone 201 B (tasoite + maali)

Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. 
Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 pmy/g) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bh838

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
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

-

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Näyte M-11. Huone 205 (laastia)

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

Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
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Bh839

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): 45
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Hiivasienet:  45

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M-12. Huone 205 (laastia)

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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Bh840

Tulokset:

Havaintoraja: 68  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 200

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

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

-

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Näyte M-13. Ruokala (puuta)

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

Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
Sepänkatu2_laim_RAKS_290519.xlsb

15/20  (liite 2 s.) 

Bh841

Tulokset:

Havaintoraja: 68  pmy/g (pienin havaittava pitoisuus) pmy/g

Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 76 000

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

Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet,  (M2 -elatusalusta): 610
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 610

Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet  (DG-18 -elatusalusta): 610
 Sienilajisto lajit   tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 610

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näytekohtaiset huomiot

Näyte M-14. Ruokala (puuta)

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.

Laboratorion sisäisessä suoraviljelykontrollissa havaittiin Stachybotrys - hometta. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky, joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.
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Bh842

Tulokset:

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

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

Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 140

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

Homesienet: Penicillium 45

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

Homesienet: Penicillium 45

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte M-15. Huone 116 (laastia)

Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. 
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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Lausunto

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

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)

Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa (sieni- tai aktinomykeettikasvusto)
osoittanut näyte / näytteitä.
Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran
ohje 8/2016).

Näytteessä on mikrobikasvusto (bakteerikasvusto). 
Näytteessä on mikrobikasvusto. 

M-3. /Bh830
M-4. /Bh831
M-5. /Bh832
M-6. /Bh833
M-7. /Bh834
M-8. /Bh835
M-9. /Bh836
M-10. /Bh837
M-11. /Bh838
M-12. /Bh839

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) 

M-13. /Bh840
M-14. /Bh841

Yhteenveto tuloksista

M-15. /Bh842

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 
Näytteessä on mikrobikasvusto. 
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. M-1. /Bh828
M-2. /Bh829 Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

 Näyte /Lab.tunniste  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

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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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. 

FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija FM, projektitutkija
Kirsi MäkirantaSirkku Häkkilä

Turussa 18.6.2019

Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Huomioitavaa
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Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua 

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.  
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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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Bh960

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
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

-

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte B1. Ruokalan lattia (betoni)

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. 
Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.
Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Bh961

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
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

-

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

-

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

Näyte B2. 2. krs 201 (betoni)

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 

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. B1. /Bh960
B2. /Bh961 Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

 Näyte /Lab.tunniste  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

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)

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) 

Yhteenveto tuloksista

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. 

FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija FM, projektitutkija
Kirsi MäkirantaSirkku Häkkilä

Turussa 24.6.2019

Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Huomioitavaa



Testausseloste, materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 
Sepänkatu 2_laim_RAKS_070619.xlsb

Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua 

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.  
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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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Bi123

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

Näytekohtaiset huomiot

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte B3. Huone 2OT lattia (betoni)

Näytemateriaalissa vihertävä värimuutos.

Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti 100000 pmy/g.
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Bi124

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): 45
 Sienilajisto lajit    tyhjäSa

Homesienet: Penicillium 45

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

Homesienet: Sporothrix 45

*  Kosteusvaurioindikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

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

Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan.

Näyte B4. Huone 140/145 auditorio (betoni)
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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. 

FM, projektitutkija FM, erikoistutkija
Anna-Mari PessiRaisa Ilmanen

Turussa 2.7.2019

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)

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) 


Yhteenveto tuloksista

Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. B3. /Bi123
B4. /Bi124 Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. 

 Näyte /Lab.tunniste  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin
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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 
Sepänkatu2_LAIM_Raks_180619.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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Jari Marttinen
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Vetotie 3 A
01610 Vantaa

TULOSRAPORTTI

KOHDE:
Sepänkatu 2, Turku / moottorilaboratorio

NÄYTTEET:
Ilmanäytteet on ottanut Jari P. Marttinen, Raksystems Insinööritoimisto Oy, 7.6.2019. Näytteet on vastaanotettu
laboratorioon 10.6.2019 ja VOC-analyysit on tehty 11.6.2019.

ANALYYSIT:
Ilmanäytteet kerättiin Tenax TA adsorbenttiin ja analyysit tehtiin standardin ISO 16000-6 mukaisesti
kaasukromatografi-massaspektrometrilaitteistolla. Yhdisteet tunnistettiin retentioaikojen sekä kirjastohaun
perusteella (kirjasto NIST11) ja niiden pitoisuudet laskettiin tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina).
TVOC-pitoisuus määritettiin laskemalla yhteen kaikkien yhdisteiden tolueeniekvivalentteina määritetyt pitoisuudet
n-heksaanin ja heksadekaanin väliltä.

Styreenin, 2-etyyli-1-heksanolin, naftaleenin ja 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatin (TXIB) pitoisuus
on laskettu puhtaan vertailuaineen avulla. Yhdisteen omalla vasteella lasketut tulokset on merkitty tulostaulukkoon
tähdellä (*).

Tulosraportissa ilmoitetut tulokset perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun näytteen keräysaikaan.

TVOC-tuloksen mittausepävarmuus ilman näytteenottoa on 29 % (luottamusvälillä 95 %). Yksittäisten, oman
vertailuaineen avulla määritettävien yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat välillä 36 – 66 % riippuen yhdisteestä.
Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat suurempia ja niiden pitoisuuden
määritys on semikvantitatiivinen.

Yksittäisen yhdisteen määritysraja on 5 litran näytteelle keskimäärin 0,1 µg/m³. TVOC-pitoisuudelle määritysraja
on 20 µg/m³.

TULOKSEN TULKINTA:
Jos haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) toimistossa, joissa on koneellinen ilmanvaihto,
ylittää 100 µg/m³, viittaa se sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin, joiden selvittäminen on tarpeellista
(Työterveyslaitos 2019).

Asunnoissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja on 400 µg/m³ ja
yksittäisen yhdisteen 50 µg/m³ tolueenivasteella laskettuna (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, 545/2015).
Lisäksi seuraaville sisäilmaongelmiin liittyville yksittäisille yhdisteille on säädetty erilliset toimenpiderajat
tolueenivasteella laskettuna; 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB) (10 µg/m³),
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2-etyyli-1-heksanoli (10 µg/m³), styreeni (40 µg/m³) ja naftaleeni (10 µg/m³). Lisäksi omalla vasteella lasketuille
tuloksille on myös ilmoitettu toimenpiderajat 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatille (16 µg/m³) ja
2-etyyli-1-heksanolille (15 µg/m³).

Muiden yksittäisten yhdisteiden toimenpiderajan (50 µg/m³) ylittyessä sen haitallisuus ja merkitys sisäilman
laatuun on selvitettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Mikäli toimenpideraja
ylittyy yhdisteellä, joka ei ole kyseisessä pitoisuudessa terveydelle haitallinen (esimerkiksi terpeenit, siloksaanit),
ylittyminen ei johda toimenpiteisiin. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa III Asumisterveysasetus §
14-19. Valvira ohje 8/216).

Alla olevassa tulostaulukossa toimenpiderajan ylittymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:

Ei toimenpiderajan ylityksiä
Toimenpideraja ylittyy

TULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Yhteenvetotaulukko on muodostettu
vertaamalla tuloksia asumisterveysasetuksen toimenpiderajoihin. Mikäli näytteessä havaitut pitoisuudet ylittävät
jonkun toimenpiderajan mittausepävarmuus huomioiden, se mainitaan alla olevan taulukon lisätieto-kentässä.

NÄYTE TULOSYHTEENVETO LISÄTIETOJA

1, VC190373,

moottorilaboratorio 1.5 m

ei toimenpiderajan ylityksiä

ANALYYSITULOKSET:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä.
* laskettu yhdisteen omalla vasteella.

Näyte: 1, moottorilaboratorio 1.5 m (tutkimustunnus: VC190373, näytteenottoaika 46min, näytetilavuus
5,9dm³)

Pitoisuus tolueeniekvivalenttina
YHDISTEET (µg/m³)

TVOC 230

ALIFAATTISET HIILIVEDYT

dekaani 2.3
dodekaani 3.6
etyylisykloheksaani 0.7
heksaani 1
heksadekaani 3.3
heptaani 2.2
metyylisykloheksaani 1.7
nonaani 1.4
oktaani 1.2
pentadekaani 4.2
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tetradekaani 4.9
tridekaani 3.5
undekaani 2.2

AROMAATTISET HIILIVEDYT

bentseeni 0.7
etyylibentseeni 2.3
m-Ksyleeni 2.1
p-Ksyleeni 1.3
styreeni 3.8 (*4.3)
tolueeni 5.3 (*4.2)

TERPEENIT

3-kareeni 1.1
alfa-pineeni 1.3

YKSIARVOISET ALKOHOLIT

1-butanoli 1.6
2-etyyli-1-heksanoli 1.2 (*2.8)
fenoli 0.6

ALDEHYDIT

bentsaldehydi 4.2
dekanaali 3.8
heksanaali 1.6
heptanaali 0.7
nonanaali 5
oktanaali 1.7

KETONIT

6-metyyli-5-hepten-2-oni 1.5
asetofenoni 2
sykloheksanoni 1.3

HAPOT

bentsoehappo 2

PIIYHDISTEET

dekametyylisyklopentasiloksaani 13
dimetoksidimetyylisilaani 0.6
dodekametyylisykloheksasiloksaani 2.3
heksametyylisyklotrisiloksaani 1.3
oktametyylisyklotetrasiloksaani 46
tetradekametyylisykloheptasiloksaani 1.1

MUUT YHDISTEET

2,2-dimetoksibutaani 0.3
Ftaalihappoanhydridi 1
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TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET

83 (37% TVOC:sta)

Näyte sisälsi paljon pieniä määriä erilaisia yhdisteitä, joiden tunnistaminen riittävällä varmuudella on vaikeaa.
Tämän takia tunnistamattomien yhdisteiden suhteellinen osuus on suuri.

Kuopiossa, 18.6.2019

Helena Rintala

Mikrobioni Oy
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VIITTEET:
ISO 16000-6, 2011, Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber
air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID, 1-25.

Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III Asumisterveysasetus § 14-19. Valvira ohje 8/2016.

Saarela, K., ym., TVOC-haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio ja sen eri Laskentatavat,
Sisäilmastoseminaari 2005, Sisäilmayhdistys raportti 23.

Työterveyslaitos. Kooste epäpuhtaustasoista, joiden ylittyminen voi viitata sisäilmaongelmiin toimistotyyppisillä
työpaikoilla. 2019.
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